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Wstęp 

Cześć, Czytelniku! 

 

W ostatnich kilkunastu miesiącach zdarzyło mi się kilka razy wyjechać za granicę. 

Wprawdzie rzadziej, niż zwykle w ostatnich latach, i nie tak daleko, bo ominęły mnie tym 

razem wyprawy na inne kontynenty, a to wszystko z jednego, prostego powodu - COVID. 

Pandemia całkowicie zmieniła świat, który znaliśmy i choć momentami wydaje się, że 

jesteśmy blisko powrotu do czasów sprzed początku 2020 roku, to wydaje mi się, że 

niestety pewne rzeczy nie wrócą przez długi czas i będziemy musieli przyzwyczaić się do 

nowych regulacji i trudności związanych, między innymi, z podróżowaniem. 

Od kiedy wirus dotarł do Europy i coś, co wydawało się tak odległe, stało się 

rzeczywistością, przekraczanie granic stało się utrapieniem. Najgorzej było na samym 

początku - mój powrót z Szwajcarii do Polski w marcu 2020 roku to seria odwołanych 

połączeń lotniczych i kołowych i ostatecznie powrót ostatnim autobusem Sindbada, po 

odstaniu ośmiu godzin w kolejce na granicy i udaniu się bezpośrednio na 

dwutygodniową kwarantannę. 

Potem jednak wcale nie było lepiej - wyjechałem do Chorwacji, na Islandię, na 

Teneryfę i znów na Islandię, a każda podróż wiązała się z odwołanymi samolotami, 

przekładaniem połączeń, testami, dodatkowymi wydatkami i wreszcie czasem również z 

kwarantanną. Często najadłem się stresu zastanawiając się, czy wyjazd na pewno wypali, 

bo jest tyle niewiadomych, że coś musi się wysypać - a co, jeśli test wyjdzie fałszywie 

pozytywny, albo nieświadomie gdzieś złapałem wirusa nie odczuwając jego skutków, co 

narazi mnie na koszty w wysokości kilku tysięcy złotych i przymusowy pobyt w hotelu, 

bez możliwości opuszczenia pokoju, setki czy tysiące kilometrów od domu? 

 

Podróżowanie zdecydowanie stało się trudniejsze, ciężko być spontanicznym i 

trzeba mieć sporo dodatkowej kasy, by myśleć o wakacjach. Czy w ogóle warto zawracać 

sobie głowę wyjazdami za granicę? Może lepiej dla świętego spokoju zostać w kraju i 

poczekać na lepsze czasy? Jeśli taki jest Twój wybór, w pełni go rozumiem - ale nie 

wszyscy mają ten komfort, wyjazdy za granicę to nie tylko wakacje, ale również wyjazdy 

do pracy, służbowe, czy po prostu konieczne z różnych innych względów. Niektórzy 

oczywiście mimo wszystko tęsknią za mniej lub bardziej egzotycznymi wyprawami. Dla 

tych wszystkich, którzy chcą trochę lepiej się do tego przygotować, napisałem ebooka, 

którego właśnie zaczynasz czytać. 

To wersja mini wydanej przeze mnie w 2019 roku książki “Jak Zaplanować 

Podróż”. Pierwotną wersję sporo skróciłem, za to wzbogaciłem o trochę informacji 

dostosowanych do dzisiejszej, niestety wciąż pandemicznej, rzeczywistości. Znajdziesz tu 

jednak informacje nie tylko COVID-owe, a związane z całą organizacją wyjazdu - od wiz, 

przez szczepienia, sprawdzanie pogody, rezerwacje transportu i noclegu, biletów 

lotniczych, aż po planowanie budżetu i notowanie wydatków. Ostatecznie zdecydowałem 

się udostępnić go od początku całkowicie za darmo. Jeśli uznasz, że książka dużo Ci 

pomogła - możesz postawić mi kawę, będzie mi bardzo miło, ale to oczywiście żadna 

konieczność - mam nadzieję, że ebook będzie Ci pomocny i od czasu do czasu zajrzysz na 

https://buycoffee.to/zbigniewwu
https://buycoffee.to/zbigniewwu
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mojego bloga. 

 

To tyle. W następnym podrozdziale krótko opowiem Ci, co znajdziesz w książce, a 

następnie zabiorę Cię w świat wyszukiwarek lotów, noclegów, stron rządowych z 

informacjami i w masę innych, nikomu niepotrzebnych miejsc, byś za jakiś czas mógł, lub 

mogła, cieszyć się wymarzonymi wakacjami, wolnymi od niepotrzebnych zmartwień. Po 

prostu pokażę Ci, jak uczyć się na moich błędach :) Ruszajmy! 

Czego dowiesz się z książki? 

Książkę postanowiłem podzielić na cztery główne rozdziały, które odpowiadają 

kolejnym krokom w planowaniu podróży. Pierwszy rozdział to wybór miejsca, w które 

chcesz się udać – czasem zbyt pochopnie podjęta decyzja przy zakupie biletów lotniczych 

może skutkować dużym stresem, albo dużo większymi wydatkami. Pokażę Ci, na co 

trzeba zwrócić uwagę, gdy zastanawiasz się, gdzie pojechać. Drugi, najbardziej obszerny 

rozdział, to ten dotyczący biletów lotniczych – być może sporo treści z tej części już znasz 

z wydanego jakiś czas temu ebooka o tanich lotach, ale wszystkie informacje zostały 

zaktualizowane i pojawiło się kilka nowych podrozdziałów. Następnie opowiem Ci, jak 

zapalanować trasę na miejscu, znaleźć odpowiednie noclegi, wynająć samochód, wybrać 

ubezpieczenie, zadbać o finanse. 

Na końcu każdego rozdziału zrobiłem małe podsumowanie, skupiające 

najważniejsze informacje, a także dorzuciłem dodatkowo spis linków z najbardziej 

przydatnymi adresami. Starałem się pisać prosto i konkretnie, choć czasem dorzuciłem 

trochę historyjek związanych z tematem, co, mam nadzieję, trochę umili Ci przedzieranie 

się przez te suche informacje. Jeśli uda Ci się przebrnąć do końca tej książki, to na 

ostatnich stronach zostawiłem trochę namiarów do siebie. Jeśli zechcesz się podzielić ze 

mną swoją opinią, gdy skończysz czytać, będę bardzo szczęśliwy!  

  

Udanej lektury! 
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1. Dokąd chcesz 
pojechać? 

Przygotuj się przed podjęciem decyzji 

Czy od ustalenia celu podróży warto zacząć jej planowanie? Nie zawsze, zdarza 

się, że cel wybiera się sam, i problem mamy z głowy. Na przykład w momencie, gdy na 

Twoją skrzynkę pocztową trafia informacja o biletach do jakiegoś egzotycznego kraju, 

którego istnienia nawet do końca nie byłeś świadomy, w znakomitej cenie – jak na 

przykład lot za kilkaset złotych do Gambii. Niezależnie od tego, czy jeszcze nie wiesz, 

gdzie chcesz pojechać, czy już masz coś na oku, warto sprawdzić kilka rzeczy przed 

poczynieniem pierwszych kroków w systemach rezerwacyjnych. Może okazać się, że cel 

Twojej podróży nie jest zbyt bezpiecznym miejscem na wieczorne spacery po mieście z 

niebieskooką blondynką, która ma Ci towarzyszyć. Może okazać się też, że tani bilet to nie 

wszystko – czeka Cię zakup wizy za kilkaset dolarów, jak w Kongo. Albo ceny na miejscu 

są naprawdę wysokie – Ty planujesz budżetową podróż, znajdujesz loty do Izraela za 40 

złotych, ale na miejscu okazuje się, że kilkakrotnie więcej musisz zapłacić za jedną noc w 

najpodlejszym hostelu. Im więcej weźmiesz pod uwagę na samym początku planowania 

podróży, tym mniej niespodzianek czeka Cię na miejscu, i tym więcej pieniędzy zostanie 

w Twoim portfelu. Choć pamiętaj też, że nie wszystko da się przewidzieć, i często jest to 

jeden z najpiękniejszych elementów wielu podróży w nieznane.  

Wizy 

Europa  

 

Sprawa z wizami jest generalnie prosta, jeśli planujesz podróż po Europie. Do 

większości krajów europejskich nie dość, że nie zapłacisz za wjazd, to zazwyczaj 

wystarczy Ci dowód osobisty, a i zwykle nie spotkasz się z żadną kontrolą na granicy. 

Taka polityka panuje wewnątrz krajów Unii Europejskiej oraz kilku zaprzyjaźnionych 

państw – Norwegii, Islandii oraz Szwajcarii (choć w tych możesz spodziewać się czasem 

kontroli na granicy, pewna jest także przy wjeździe na wyspy – do Wielkiej Brytanii czy 

właśnie Islandii). Przy wjeździe do krajów spoza UE/EFTA – na przykład Bośni i 

Hercegowiny czy Serbii, kontrola paszportowa jest obowiązkowa (choć i tak wystarczy 

Dowód Osobisty), co czasem wydłuża kolejki na granicach.  To południe i zachód Europy 
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– a co czeka nas na wschodzie? Tutaj sytuacja lekko się komplikuje. Żeby wjechać na 

Ukrainę, potrzebować będziesz paszportu ważnego jeszcze co najmniej 6 miesięcy, a jeśli 

celujesz w Białoruś czy Rosję, czeka Cię jeszcze przeprawa wizowa, co oznacza 

dodatkowe koszty.  

Podróżowanie po Europie znacząco zmieniło się na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat – jak dziś pamiętam kilkugodzinne postoje na granicy z Niemcami, dokąd 

jako dziecko jeździłem na kolonie. Każda nowa granica oznaczała nowe pieczątki w 

paszporcie (pamiętasz ten zawód, gdy pracownikom nie chciało się stemplować 

książeczek, a Ty liczyłeś na nowy znaczek w kolekcji?) i kolejne godziny spędzone na 

oczekiwaniu, czasem przedłużone o dodatkowe kontrole. Teraz podobny folklor czeka 

nas jedynie przy podróży na wschód, a kilkadziesiąt państw przyjmie nas z otwartymi 

ramionami nawet bez paszportu.  

 

Z Dowodem Osobistym za ocean?  

 

A czy możliwa jest podróż samolotem w okolice równika, gdy nie masz paszportu? 

Okazuje się, że jak najbardziej! Istnieje na świecie kilkanaście terytoriów zależnych od 

europejskich państw, które wpuszczą Cię z samym dowodem osobistym. Najlepszym 

przykładem są piękne, karaibskie wyspy – Martynika i Gwadelupa, których terytorium 

zależy od Francji i lecąc tam, nie opuścisz formalnie Unii Europejskiej. Na dowód wlecisz 

również do jednego z krajów Ameryki Południowej – Gujany Francuskiej, w Azji – do 

Gruzji, a także na rajską wyspę położoną niedaleko od Madagaskaru – Reunion.  

 

Ameryki dość gościnne, Azja również, za to Afryka...  

 

Legendarna już wiza do USA – w końcu zniesiona. Długo się nią nie nacieszyliśmy, 

bo zaraz po uproszczeniu wjazdu dla Polaków do USA zaatakował COVID i całkowicie 

zabroniono wjazdu do USA z Europy, ale gdy sytuacja się unormuje, wjazd do Stanów 

będzie dużo łatwiejszy, niż w ostatnich dziesięcioleciach. Co do reszty Ameryk - tylko 3 

państwa na dwóch kontynentach za Atlantykiem wymaga dodatkowych formalności 

przed przyjazdem – Kuba, Gujana oraz Surinam. Wszędzie indziej wjedziesz z 

paszportem nie ponosząc dodatkowych opłat, i szczerze mówiąc wydaje mi się, że lepiej 

mieć wizy do USA, niż amerykański paszport... Gdy zwiedzałem Amerykę Południową, 

bez problemu kilka razy przekraczałem różne granice Argentyny, Chile oraz Brazylii. 

Kilka razy na przejściach mijałem turystów z Ameryki Północnej, którzy za wjazd do 

każdego z tych państw musieli płacić po kilkadziesiąt dolarów. Nieźle wygląda sytuacja 

w Azji – wprawdzie musimy zapłacić za wjazd do Chin, Rosji czy wielu krajów Azji 

Środkowej, ale z otwartymi ramionami witają nas za to Katar, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Izrael, Kazachstan, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Singapur, oraz Japonia i Korea 

Południowa. Patrząc trochę bardziej na południe, bez wizy wlecimy do Nowej Zelandii, a 

uzyskanie wizy turystycznej do Australii jest darmowe i trwa zazwyczaj kilkanaście 

minut (wniosek składa się online). Najgorzej za to sytuacja wygląda w Afryce – tutaj 

zazwyczaj za przekroczenie granicy będzie trzeba zapłacić, i nieraz okazuje się, że 

niemało. Wprawdzie z samym paszportem wlecimy do Maroka czy RPA, ale prawie 
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każdy kraj wymaga od nas wizy, a jeśli zamarzy Ci się oglądać na żywo goryle w 

deszczowych lasach w Kongo, przygotuj się, że za wizę zapłacisz... 200 dolarów, czyli 

ponad 700 złotych!  

Wiele na temat wiz i wjazdu do niektórych krajów dowiedziałem się, gdy 

tworzyłem artykuł na bloga z dużą mapą świata, na której umieściłem informacje co do 

wjazdu do każdego kraju (link do wpisu znajdziesz na końcu rozdziału). Kilka rzeczy 

mnie zaskoczyło – pozytywnie, jak możliwość polecenia w naprawdę odległe zakątki 

świata z dowodem osobistym – ale również negatywnie, jak koszty wiz do niektórych 

państw. Zimą 2019 roku planowałem podróż koleją transsyberyjską z Warszawy aż do 

Pekinu i dalej aż na południe Chin w okolice Wietnamu, ale jednym z czynników, który 

zadecydował o przełożeniu wyprawy, były koszty wizowe. Trzeba zapłacić za wjazd do 

każdego z krajów po drodze, i to często niemało. Na dodatek planowałem podróż drogą 

lądową w dwie strony. Okazuje się, że wiza wielokrotnego wjazdu jest sporo droższa, niż 

te najpopularniejsze, i bywa, że ciężej ją uzyskać.  

Szczególną uwagę zwróć na tematy wizowe, gdy planujesz podróż w bardzo 

nieoczywiste miejsce. Możesz mieć problem z wjazdem do Korei Północnej czy z 

uzyskaniem wizy do Arabii Saudyjskiej. Jeśli odwiedzisz Izrael, wiele państw arabskich 

nie wpuści Cię na swoje terytorium (na granicy w Izraelu możesz poprosić o wbicie 

pieczątki na osobnej karteczce, co pozwoli uniknąć problemów w przyszłości), i na 

odwrót – pieczątka z Iraku, Iranu, Libanu czy Syrii może spowodować kilkugodzinne 

przesłuchanie przy wjeździe do Izraela. Jeśli obawiasz się problemów z pieczątkami w 

swoim paszporcie, pamiętaj o jednym – możesz udać się do urzędu i wyrobić dodatkowy 

paszport, ważny dwa lata, właśnie na takie sytuacje.  

 

Jak w takim razie się przygotować?  

 

Jeśli Twoja podróż obejmuje północną, zachodnią czy południową część Europy, 

raczej nie masz się czym martwić – zadbaj jedynie o to, by dowód osobisty był ważny. W 

każdym innym wypadku, zrób chociaż mały rekonesans w internecie – sprawdź, jakie są 

warunki wjazdu do kraju, do którego się wybierasz, i jeśli wymagana jest wiza, to czy 

trzeba o nią aplikować wcześniej. Niektóre państwa wymagają wizy, którą po prostu 

kupujesz na lotnisku, co nie nastręcza zbytnich problemów formalnych. Sprawdź 

wszystko dokładnie – niektóre państwa mają różne zasady w zależności od tego, czy 

granicę przekraczasz drogą lądową, czy przylatujesz na lotnisko. Nawet do Białorusi nie 

potrzebujesz wizy, jeśli przylatujesz do Mińska samolotem! Gdzie szukać? Najpierw 

możesz zajrzeć do artykułu na moim blogu, który staram się na bieżąco aktualizować – 

znajdziesz go w tym miejscu. Pamiętaj jednak, by wszystkie znalezione informacje 

wizowe potwierdzać w najpewniejszym źródle – na stronie MSZ. Wystarczy wpisać w 

Google frazę "Maroko wiza MSZ", lub przejść na odpowiednią stronę i tam wyszukać 

interesujący Cię kraj. Z ogólnych zasad, należy pamiętać o jednej – Twój paszport musi 

być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od momentu wjazdu do danego kraju. To jest 

raczej sztywna zasada, dotycząca praktycznie wszystkich państw, której niedopilnowanie 

już niejednej osobie skutecznie popsuło wymarzone wakacje. Nie ma oczywiście reguły – 

jeśli strażnik nie będzie czepialski, albo będzie po prostu nieuważny, uda Ci się wjechać z 
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paszportem, którego ważność kończy się za kilka tygodni, ale po co ryzykować i narażać 

się na nieprzyjemności? Wszystko można zamknąć w kilku prostych krokach:  

 

• wejdź na stronę MSZ i sprawdź informacje dotyczące wjazdu do kraju 

docelowego, 

• jeśli wymagany jest paszport – sprawdź, czy będzie ważny jeszcze 6 miesięcy od 

momentu planowanej podróży, 

• jeśli wymagana jest wiza – sprawdź, ile kosztuje, i jak o nią zaaplikować, 

• jeśli wymagana jest wiza – poszukaj informacji na temat starania się o nią. Bywa, 

że dużo łatwiej jest pozwolić się zająć tematem firmie pośredniczącej i za kilka 

dodatkowych złotych, oszczędzić sporo nerwów. 

COVID-owe restrykcje 

COVID-owe restrykcje możemy podzielić na dwie grupy - te związane z wjazdem 

do kraju, oraz te obowiązujące już na miejscu. Niestety, ciężko jest zaplanować coś na 

dłuższy czas do przodu - nawet, gdy władze obiecują, że mają już gotowy plan na 

najbliższe miesiące i go publikują, to za tydzień czy dwa okazuje się, że jednak coś bardzo 

ważnego musi całkowicie zmienić obowiązujące obostrzenia. I to nie tylko w Polsce - takie 

samo wariactwo panuje na całym świecie, myślałem, że chociaż Islandia jest 

poukładanym pod tym względem krajem, ale również tutaj politycy jedno mówią, a 

drugie robią, miej więc na uwadze, że musisz uzbroić się w cierpliwość i elastyczność. 

 

Czy mogę wjechać do danego kraju? 

 

Zasady zmieniają się jak w kalejdoskopie. Dozwolony wjazd, wjazd tylko z 

kwarantanną, wjazd z negatywnym testem, a jednak z dwoma testami… Jest kilka 

państw, które od początku postanowiły nie wprowadzać restrykcji związanych z 

wjazdem, jak Meksyk czy Tanzania, ale co do reszty musisz się solidnie przygotować, 

mentalnie, organizacyjnie i finansowo i liczyć na to, że nic się nie zmieni do Twojego 

wyjazdu. Gdzie szukać informacji? 

 

• Re-open EU - oficjalna strona UE, z przyjazną mapką i dość fajnym systemem - 

podajesz kraj wylotu i przylotu i dostajesz na tacy informacje dotyczące wjazdu. 

Pamiętaj, by jeszcze je potwierdzić - nie wszystkie informacje się zgadzają (na 

początku maja wjeżdżający na Islandię, którzy są zaszczepieni, mimo wszystko 

muszą poddać się jednemu testowi PCR na granicy, strona informuje, że są zwolnieni 

z kontroli). 

• strona MSZ - sporo dokładnych informacji, ale mimo wszystko czasem 

wprowadzanych z opóźnieniem. 

• IATA - mapka z informacjami dla całego świata - nie zdarzyło mi się znaleźć tam 

nieaktualnych informacji, więc gorąco polecam. 

• Tabelka Fly4Free.pl - przyjazna w wyszukiwaniu tabelka z informacjami po polsku. 

https://reopen.europa.eu/pl
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://www.fly4free.pl/dokad-mozna-jechac-koronawirus-polska/?utm_source=fly4free.pl&utm_medium=showcase
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Tak czy inaczej, wszystkie informacje staraj się potwierdzać u źródła, czyli na 

oficjalnej stronie z informacjami Państwa, do którego chcesz się wybrać. Poszczególnych 

krajów jest zbyt dużo i informacje zbyt szybko się deaktualizują, by zawierać tu 

jakiekolwiek dane - pewnie po tygodniu ebook byłby do wyrzucenia, więc niestety - 

musisz się nakopać w internecie i ewentualnie popytać na forum (polecam tutaj forum 

fly4free, sporo osób może Ci podrzucić informacje z pierwszej ręki zwłaszcza, gdy 

kierunek jest dość popularny). 

 

Testy i kwarantanny 

 

Niestety, jeśli nie masz szczepionki, to najprawdopodobniej czekają Cię spore 

trudności w prawie każdym kraju, nawet w UE. Standardem jest konieczność wykonania 

testu PCR do 72h przed wjazdem do danego kraju, i często to wystarczy, gdy wynik jest 

negatywny. Niektóre państwa jednak wymagają więcej - kolejnego testu po przylocie, a 

nawet jeszcze kolejnego po kilku dniach. Wiąże się to oczywiście z wieloma wydatkami, 

ale jest kilka sposobów, by trochę przyoszczędzić: 

 

• sprawdź, czy kraj, do którego się wybierasz, nie akceptuje testów antygenowych. Są 

sporo tańsze, 

• jeśli nie, sprawdź, czy może akceptują jeszcze inne testy - na Wyspy Kanaryjskie 

wjechałem z testem LAMP, który kosztuje o połowę mniej, niż PCR, 

• a może masz COVID za sobą i przeciwciała? Jeśli wykonasz odpowiedni test z krwi, 

niektóre kraje traktują to jak bycie zaszczepionym - na przykład wspomniana już 

Islandia, 

• w niektórych przypadkach wystarczy również pozytywny test PCR z przeszłości, 

który zaświadcza, że masz chorobę za sobą. 

 

Restrykcje na miejscu 

 

Nawet, jeśli dany kraj wpuszcza Cię na swoje terytorium, nie oznacza to, że urlop 

na miejscu będzie przyjemny. Bo co to za frajda, gdy nie możesz usiąść w restauracji, 

wypić drinka na mieście, a na plaży musisz leżeć w masce? Na stronie re-open EU 

znajdziesz również informacje związane z wszelkimi restrykcjami na miejscu i radzę je 

dobrze przejrzeć, żeby później nie być zawiedzionym. Niestety, poza Europą nie 

znalazłem dobrej, rzetelnej strony z informacjami - dla każdego państwa należy szukać 

osobno (zazwyczaj wystarczy fraza w Google “are restaurants open in [xxx]”, lub “[xxx] 

covid restrictions”. 

 

Powrót do kraju - czy czeka mnie kwarantanna? 

 

Pod tym względem również zasady się zmieniają, ale trochę rzadziej, niż losowanie 

restrykcji w kraju. Do tej pory wystarczy zrobić test nawet po powrocie do Polski, by 

uniknąć kwarantanny, i może to być również niedrogi i szybki test antygenowy. Jeśli 
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wracasz z UE/Schengen, możesz również zrobić taki test przed wylotem do kraju (do 

48h). Jeśli robisz test po powrocie do kraju - na lotnisku, czy chwilę później w 

laboratorium, bierz pod uwagę, że mogą pojawić się problemy z kwarantanną - czytałem 

o problemach, że Straż Graniczna nakładała kwarantannę na nr dokumentu, a 

laboratorium wynik testu na nr PESEL (lub odwrotnie), więc w systemie wciąż widniała 

kwarantanna… Dla świętego spokoju lepiej chyba zrobić test przed wylotem, ale mając na 

uwadze, że ewentualny pozytywny wynik nie pozwoli Ci wrócić do kraju. Będąc na 

Teneryfie chciałem zrobić test na lotnisku po powrocie do kraju, ale ostatecznie zrobiłem 

go przed wylotem, dzięki czemu było taniej, szybciej i po wylądowaniu miałem kłopot z 

głowy. Tyle, że miałem dość spokojną głowę - w przypadku pozytywnego testu za pobyt 

na kwarantannie zapłaciliby hiszpańscy podatnicy, ale nie wszędzie jest tak kolorowo, 

więc upewnij się, co bardziej Ci się kalkuluje.   

Bezpieczeństwo 

To był późny wieczór, krzątałem się po hotelu kilka godzin po moim przylocie do 

Brazylii. Słońce zaszło już jakiś czas temu, byłem rozpakowany, gotowy na nową 

przygodę, ale jednocześnie pełen przeróżnych myśli – zarówno pozytywnych, jak i 

negatywnych. Cieszyłem się na nowe, niesamowite krajobrazy, kolorowe ptaki i dziką 

dżunglę, ale jednocześnie nie byłem pewien tego, co mnie czeka – po drodze do hotelu 

zaskoczyły mnie wszechobecne druty kolczaste i płoty pod napięciem na praktycznie 

każdym budynku. Postanowiłem wyjść na zewnątrz, zapalić, przewietrzyć, spojrzeć na 

nocne miasto. Otworzyłem drzwi od hotelu, gdy zaskoczyła mnie kolejna przeszkoda – 

wielka, stalowa, zamknięta na kłódkę krata. Zaraz podszedł do mnie właściciel, mówiąc:  

– Niebezpieczenie jest wychodzić na zewnątrz o tej porze. Chodź, otworzę ci 

podwórko z tyłu budynku.  

Możesz sprawdzić wcześniej, czy do danego kraju potrzebujesz wizy i ile to 

kosztuje, ale sprawa bezpieczeństwa nie jest tak zero-jedynkowa. W jednych miejscach jest 

bardziej bezpieczenie a w innych mniej, ale możesz przeżyć wspaniałą przygodę nawet w 

Afganistanie, a mieć fatalne wspomnienia z pobytu w Norwegii, gdy będziesz mieć pecha 

i stracisz całą zawartość plecaka. Nie zmienia to jednak faktu, że ryzyko można 

minimalizować, i tym zajmę się w poniższym rozdziale.  

 

Nie tylko ludzi należy się bać  

 

Myśląc o bezpieczeństwie w kraju podróży zawsze najczęściej myślałem o jednym 

jedynym zagrożeniu – ze strony miejscowych. Patrzyłem na przestępczość, zastanawiałem 

się, jaka jest szansa, że w tłumie ktoś niepostrzeżenie zagarnie mój telefon czy portfel. 

Dopiero kolejne podróże nauczyły mnie, że pod hasłem "bezpieczeństwo" kryje się masa 

istotnych szczegółów, które należy wziąć pod uwagę poza tymi najbardziej oczywistymi. 

Tylko raz w życiu mnie okradziono, i wynikało to z dość kiepskiej z mojej strony oceny 

sytuacji. Kierowałem się autostopem w stronę Holandii, jechałem samochodem z paczką 

młodych ludzi z Polski, którzy na jednej ze stacji benzynowych postanowili pojechać dalej 
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beze mnie, za to z moim plecakiem. Raz też przypadkiem zapuściłem się w slumsy w 

argentyńskim miasteczku, i aż czułem oblepiający mnie strach i złowrogi wzrok 

miejscowych, ale udało mi się je bezpiecznie opuścić, zanim cokolwiek się wydarzyło. A 

może tak zadziałała jedynie moja wyobraźnia, a w rzeczywistości nie wydarzyłoby się 

nic? Tego nie dowiem się nigdy, ale do dziś pamiętam, jak bardzo chciałem się stamtąd 

wydostać i czułem, że coś wisi w powietrzu.  

Dużo częściej natomiast spotykało mnie sporo strachu ze strony... bezpańskich 

psów. Tak, w wielu krajach jest to prawdziwe utrapienie. Nikomu nie życzę tego, co 

przeżyłem na tajlandzkiej wyspie Koh Phangan. To był najgorętszy dzień, jaki 

kiedykolwiek przeżyłem w Tajlandii, a zmierzałem pieszo z dziesięciokilogramowym 

plecakiem w stronę hotelu. Kierowałem się standardowo mapami Google, i w pewnym 

momencie zszedłem z głównej drogi w mniej uczęszczaną uliczkę, która miała 

zaprowadzić mnie na miejsce krótszą drogą. Po jakichś dwóch kilometrach naprzeciwko 

mnie wybiegła sfora wściekle ujadających psów, których nie sposób było wyminąć. Czym 

szybciej zawróciłem – na szczęście nie szły za mną, tylko szczekały z dystansu – i 

powolnym krokiem ruszyłem z powrotem do głównej drogi, by nadrabiać stracone 

kilometry.  

Panoszące się wszędzie dzikie psy spotykałem głównie w Tajlandii, Argentynie i 

Gruzji, choć w ostatnim z tych krajów były bardzo ospałe i tylko patrzyły błagalnym 

wzrokiem, licząc na jakiś kęs jedzenia. Najgroźniejsze z sytuacji spotkały mnie w 

Argentynie – gdzie zmyliły mnie mapy, i zamiast do hotelu podszedłem do opuszczonej 

posiadłości strzeżonej przez cztery psy. Wtedy trzymałem już w ręku gaz pieprzowy i 

byłem o krok od jego użycia, ale zwierzęta zatrzymały się kilka metrów przede mną, 

chodź przez kilka pierwszych sekund myślałem, że będzie kiepsko, gdy zobaczyłem je 

wybiegające zza rogu. Za to znów w Tajlandii sześć psów w pewnym momencie po 

prostu mnie otoczyło. Wtedy byłem najbardziej spanikowany – szedłem na wycieczkę na 

najwyższy szczyt z jednej wysp i wokół mnie była jedynie dżungla, najbliższe 

zabudowania znajdowały się setki metrów dalej. Po chwilowym szoku postanowiłem 

bardzo powoli ruszyć przed siebie – zwierzęta dalej wściekle ujadały, ale żaden na 

szczęście nie postanowił zrobić następnego kroku. w drodze powrotnej psów już nie było. 

Miałem za to wielkie szczęście dojrzeć prawdziwie wolno żyjące w dżungli małpy, które 

leniwie posilały się w promieniach słońca świeżo zdobytymi owocami. Co robić w takiej 

sytuacji? Przede wszystkim należy zachować spokój i nie uciekać. Jeśli pies będzie chciał 

Cię dopaść, i tak będzie od Ciebie szybszy, a Twój odwrót może sprowokować go do 

ataku. W większości przypadków tyle wystarczy. Jeśli nie – w miarę możliwości miej coś 

do obrony, ja staram się zabierać ze sobą małą buteleczkę gazu pieprzowego (tam, gdzie 

jest to legalne – na szczęście nigdy jeszcze nie musiałem go użyć). W przypadku 

ugryzienia skieruj się od razu do lekarza. Pamiętaj również o szczepieniu na wściekliznę – 

ale do tematu profilaktyki medycznej jeszcze wrócimy w dalszej części książki. Dzika 

przyroda to nie tylko bezpańskie psy – w różnych częściach świata czekają przeróżne 

zagrożenia. w krajach tropikalnych musisz uważać na jadowite stawonogi i gady, ale 

również na największego zabójcę w historii świata.  

 

Małe, ale liczne. Irytuje i zabija – uważaj na komary  
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Mały i bzyczący – komar. w Polsce irytuje, zakłóca grille i ciepłe letnie wieczory, ale 

nie jest zbyt groźny. Co innego w tropikach – tam na choroby roznoszone przez komary 

co roku umiera kilkaset tysięcy osób. Na malarię, której od lat ofiarami staje się potężna 

liczba ludzi, wciąż nie ma szczepionki, a tabletki, które powinno się łykać profilaktycznie 

chodząc po dżungli, są bardzo wyniszczające dla organizmu. Pół biedy, gdy znajdziesz się 

w pewnych rejonach Azji Południowo-Wschodniej czy Ameryki Południowej, gdzie 

zagrożenie malarią jest stosunkowo małe. Gorzej, gdy trafisz do środkowej części Afryki – 

w niektórych krajach, na przykład w niektórych regionach Mali, liczba przypadków 

zachorowań przekracza 300 na 1000 osób! Na szczęście ta straszna choroba jest w 

odwrocie – w 1900 roku występowała na całym świecie oprócz Grenlandii i jeszcze kilku 

krajów, jeszcze 50 lat temu nieobecna była jedynie praktycznie w Europie i Ameryce 

Północnej. Aktualnie malarią zarazić się można jedynie w rejonach tropikalnych, a WHO 

zapowiedzało całkowite zniknięcie malarii do 2040 roku.  

Ale komary w tropikach to nie tylko malaria – roznoszą również dengę oraz zikę, 

kolejne choroby, które potrafią być dla człowieka śmiertelne, choć ich zasięg jest na razie 

mniejszy, niż malarii. Dlatego tak ważne jest zorientowanie się jeszcze przed wyjazdem, 

czym grożą Ci komary – szczególnie ostrożne muszą być kobiety w ciąży. Jeśli wybierasz 

się w rejon malaryczny i masz świadomość czyhających tam zagrożeń ze strony małych, 

bzyczących potworków, zadbaj o profilaktykę. Poradź się lekarza od chorób tropikalnych 

w jakie zaopatrzyć się leki i kup dobry środek przeciwko komarom.  

 

Chroń kartę i pieniądze  

 

Znów wracamy do Ameryki Południowej – na granicy Brazylii i Argentyny 

znajduje się jeden z siedmiu przyrodniczych cudów świata – wodospady Iguazu. Gdy 

byłem tam w 2016 roku przyjechałem na argentyńską stronę prosto z Brazylii, a gdy 

chciałem zapłacić za wstęp do parku, okazało się, że w kasach przyjmują płatność jedynie 

w miejscowej walucie. Nie pomogły ani brazylijskie reale, ani amerykańskie dolary – do 

tego nie można było zapłacić kartą, a w pobliżu nie było żadnego kantoru. Był za to 

bankomat. Stał tuż przy kasach, w dodatkowym pomieszczeniu, wydawałoby się, że jest 

odpowiednio zabezpieczony. Nie wzbudził moich podejrzeń, włożyłem kartę do środka i 

spróbowałem wyciągnąć pieniądze. Transakcja została odrzucona – bankomat wyświetlił 

jakiś błąd po hiszpańsku, przy drugiej próbie stało się dokładnie to samo – stało się jasne, 

że nie wyciągnę gotówki. Na szczęście w pobliżu zaczął kręcić się człowiek, który czyhał 

na turystów – z lekko niekorzytnym kursem wymieniał dolary na argentyńskie peso (kurs 

był naprawdę tylko lekko niekorzystny – oczywista zapłata za ratowanie 

nieprzygotowanych turystów z opresji. Jego obecność była prawdziwą ulgą). Zwiedziłem 

fantastyczne wodospady (jedno z miejsc, które zrobiły na mnie największe wrażenie w 

całym moim życiu) i zapomniałem już o sprawie z felernym bankomatem – aż do 

wieczora. Wtedy dostałem wiadomość z banku o próbie skorzystania z karty w 

bankomacie w... Chicago w USA.  

Okazało się, że bankomat był wyposażony w nakładkę skanującą kartę, dzięki 

czemu złodzieje dysponowali cyfrową kopią mojej karty wraz z kodem PIN. Co jeszcze 

http://www.severemalaria.org/countries/mali#&gid=2&pid=1
http://www.severemalaria.org/countries/mali#&gid=2&pid=1
http://endmalaria2040.org/
http://endmalaria2040.org/
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ciekawsze, znalazłem kilka wątków w internecie dotyczących tego miejsca – akcja z 

bankomatem i skanowaniem kart powtarza się cyklicznie; gdy robi się zbyt głośno, 

nakładki znikają, by powrócić ponownie za kilka tygodni. Mimo, że zwykle w podróży 

jestem przygotowany na takie sytuacje, by minimalizować straty, serce zabiło mi mocniej, 

gdy czytałem SMS-a z banku. Na szczęście bank zadziałał w porę, i zablokował kartę, 

dzięki czemu z konta nie zniknęła nawet złotówka – ale karta nadawała się jedynie do 

wyrzucenia na śmieci. Jak przygotować się na taką sytuację? Przede wszystkim, nie 

trzymaj pieniędzy na koncie, do którego podpięta jest karta. Niech leży tam jedynie 

kilkaset złotych, których możesz potrzebować w danym momencie, a większość środków 

trzymaj na koncie oszczędnościowym powiązanym z kontem głównym, by móc z nich 

skorzystać w każdym momencie po zrobieniu przelewu. Pamiętaj również o limitach na 

karcie – dziennych i jednorazowych transakcji. Te mogą uratować Cię, gdy na koncie 

będziesz trzymać jednak większą ilość pieniędzy. W podróży fantastycznie sprawdza się 

aplikacja Revolut, która pozwala blokować i odblokowywać kartę w każdym momencie 

(tę funkcję posiada coraz więcej aplikacji bankowych), w sekundę zmieniać limity i 

oszczędzić masę pieniędzy na przewalutowaniach. Kolejnym musem jest posiadanie co 

najmniej dwóch kart – właśnie na wypadek, gdyby pierwsza została skopiowana przez 

przestępców.  

Po wspomnianej wyżej sytuacji unikam korzystania z większości bankomatów za 

granicą – jeśli potrzebuję wyciągnąć gotówkę, korzystam z maszyn postawionych w 

bankach, które cały czas strzeżone są przez czujne oko kamery.  

Wspomniałem w poprzednich akapitach, że wymieniłem gotówkę u gościa, który 

kręcił się pod kasami w Iguazu. Pewnie wydało Ci się to dziwne i niezbyt mądre, prawda? 

Prawda, ale byłem w podbramkowej sytuacji, a z usług tego gościa korzystało sporo osób 

– jeśli robiłby przekręty, dość szybko musiałby zmienić miejsce. Zaryzykowałem więc, ale 

nie polecam tego sposobu wymieniania gotówki. Przypadki, w których wymieniałem 

gotówkę u jakichś podejrzanych typów, mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, i 

pewnie dzięki temu nie mam związanych z tym złych wspomnień. Pamiętam za to jedną 

historię, którą przeczytałem na blogu jednego z podróżników – znalazł się w Boliwii i nie 

miał ze sobą ani grosza w lokalnej walucie. Na ulicy wymienił dolary na lokalne 

pieniądze, by zapłacić za hostel. Kurs był w porządku, otrzymał odpowiednią ilość 

pieniędzy... ale w starych banknotach, sprzed denominacji, które aktualnie nie były warte 

złamanego grosza, o czym poinformował go właściciel hostelu.  

 

Jak zadbać zatem o gotówkę na wyjeździe?  

 

• Zabierz ze sobą trochę lokalnej waluty. Jeśli nie są to Dolary lub Euro, to jest duża 

szansa, że kurs w Polsce w kantorze będzie kiepski, ale mimo wszystko warto zabrać 

ze sobą trochę groszy na początek. 

• Zabierz kilkadziesiąt lub kilkaset dolarów lub Euro, by wymienić na miejscu na 

lokalne pieniądze. Zadbaj o to, by banknoty były w dobrym stanie i dość nowe – 

niektórych dolarów w niektórych krajach lokalne kantory nie przyjmą, albo zoferują 

Ci dużo gorszy kurs, niż w przypadku ładnych, nowych banknotów. 

• Wymieniaj pieniądze tylko w zaufanych miejscach – najlepiej w bankach. Istnieją 
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wyjątki od tej reguły – swego czasu w Argentynie na czarnym rynku pesos można 

było dostać dwukrotnie więcej niż w oficjalnym obiegu, ze względu na fakt, że rząd 

trzymał sztywno ustawiony kurs swojej waluty do amerykańskiej. 

• Zainstaluj aplikację Revolut i zamów do niej kartę – zaoszczędzisz naprawdę sporo 

pieniędzy na wymianie walut, pozwala ona również w łatwy sposób zadbać o 

bezpieczeństwo środków na koncie. 

• Korzystaj z bankomatów najlepiej jedynie umieszczonych w bankach! Zwróć też 

uwagę na to, że w niektórych krajach bankomaty narzucają sporą prowizję od 

wypłaty nawet, jeśli Twój bank nie pobiera żadnych opłat za transakcje za granicą. w 

Ameryce Południowej za każdą wypłatę z bankomatu płaciłem dodatkowo około 25 

zł, niezależnie od wyciąganej sumy – zorientuj się wcześniej, w jakiej sieci 

bankomatów pieniądze wyciągniesz za darmo (nie zawsze jest to niestety możliwe. 

Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w Google, by znaleźć potrzebne informacje na 

forach, dużo wątków znajdziesz w anglojęzycznych tematach na TripAdvisorze) 

 

Temat rozwinę jeszcze bardziej w rozdziale trzecim.  

 

Ruch drogowy i transport publiczny  

 

Sporym niebezpieczeństwem w wielu krajach może być zachowanie lokalnych 

kierowców. Zauważyłem, że im biedniejszy kraj, tym większa samowolka – reguła ta 

sprawdza się bardzo często. Dołóż do tego lewostronny ruch w wielu krajach Azji i 

przyzwyczajenie do europejskiego stylu jazdy i przestrzegania przepisów – 

nieporozumienia murowane. Jest to powód, dla którego nigdy nie zdecydowałem się na 

wypożyczenie samochodu w tak ukochanej przeze mnie Azji Południowo-Wschodniej – 

kierowcy w Tajlandii czy Indonezji jeżdżą naprawdę wariacko, a ja nie chciałem mieć 

później wypadku czy problemów z wypożyczalnią. Bardzo częste jest za to przemierzanie 

całego Wietnamu kupionym na miejscu skuterem czy motorem, lub poruszanie się na 

takowymi na indonezyjskiej wyspie Bali. Zwróć uwagę, że w tych krajach do poruszania 

się nawet najsłabszym skuterkiem potrzebujesz prawa jazdy kategorii A, i musisz mieć 

dokument międzynarodowy – w razie wypadku, nawet nie z Twojej winy, ubezpieczyciel 

będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli nie masz stosownych uprawnień.  

Jeśli zamiast tego zdecydujesz się na publiczne środki transportu, również musisz 

uważać na wiele rzeczy. Przede wszystkim zadbaj o to, by się nie zgubić – choć w 

dzisiejszych czasach, powszechnym internecie i nawigacji w telefonach dużo łatwiej 

zorientować się w sytuacji nawet w całkowicie obcym mieście. Nawet mapy Google 

posiadają już rozkłady jazdy autobusów, tramwajów i metra w wielu miastach, i w kilka 

sekund wyznaczą Ci odpowiednią trasę do celu wraz z kwotą, którą musisz zapłacić za 

bilet. W wielkich metropoliach musisz uważać głównie na kieszonkowców i drobnych 

złodziejaszków – dotyczy to zarówno Buenos Aires, jak i Madrytu, Barcelony czy Oslo.  

W krajach Ameryki Południowej bardzo popularne są długodystansowe autokary. 

Jeśli na myśl przyszła Ci szesnastogodzinna podróż w autobusie ciasnym jak Flixbus, nic 

bardziej mylnego! Autokary w Brazylii czy Argentynie są bardzo nowoczesne, zazwyczaj 

mają klimatyzację (którą kierowcy namiętnie ustawiają na minimum – zabierz do środka 
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śpiwór albo wszystkie ciepłe ciuchy, nie żartuję!) i potężne fotele, które można rozłożyć w 

niektórych przypadkach nawet do 180 stopni i leżeć jak na łóżku. Kierowcy są zawsze 

elegancko ubrani w wyprasowane białe koszule, a w środku czekać będzie na Ciebie jeden 

lub dwa posiłki. Do tego w trakcie jazdy kierowca podejdzie do telewizora, włoży płytę... i 

włączy któryś z aktualnych kinowych hitów prosto z torrentów. Jedna rzecz, na którą 

uczulam w podróży tym środkiem transportu, z którego korzystałem wielokrotnie – 

uważaj na bagaż. I ten duży, który podajesz kierowcy przed wyruszeniem, i ten mały, 

który wkładasz nad głowę w środku, gdy wygodnie siedzisz już w fotelu. Mnie osobiście 

się to nie przydarzyło, ale naczytałem się mnóstwa historii, w których ludzie stracili swoje 

plecaki i torby przez nieuwagę, bo ktoś na postoju po prostu wsiadł do autokaru i 

korzystając z panującego zgiełku niepostrzeżenie wyniósł torbę z aparatem, kamerą czy 

nawet dokumentami. Tego typu kradzieże są bardzo powszechne na tym kontynencie – w 

innych miejscach z takimi sytuacjami się nie spotkałem, choć wszędzie warto mieć oczy 

dookoła głowy. A co z taksówkami? Tutaj spektrum wyłudzeń i przestępstw na turystach 

jest bardzo szerokie – od niewłączenia taksometru przez kierowcę, by zarobić na Tobie 

kilka dolarów więcej, po słynne jazdy po mieście w Ameryce Południowej, gdzie z 

taksówkarzem objeżdżasz całe miasto i wyjmujesz pieniądze z różnych bankomatów, aż 

wyczyścisz swoje konta pod groźbą bardzo przykrych konsekwencji. Jeśli chcesz uniknąć 

problemów, korzystaj tylko z największych korporacji i zawsze proś o włączenie 

taksometru, jeśli jest wyłączony. W większych miastach w bardziej niebezpiecznych 

krajach, gdzie przestępczość jest na wysokim poziomie, unikam również Ubera. Jeśli 

jedziesz bez taksometru, zawsze ustalaj cenę za przejazd z góry – na wszelki wypadek 

powtórz dwa czy trzy razy, czy napisz na kartce, by nie było żadnych niedomówień. 

Zdarzyło mi się, że mieliśmy ze znajomymi w Maroku wynegocjowaną, ustaloną 

wcześniej cenę za przejazd z jednego miasta do drugiego, ale na koniec kierowca i tak był 

niezadowolony, bo uważał, że to za niska kwota. Mimo to obyło się bez problemów – 

właśnie dzięki potwierdzeniu kwoty zapisaniem na kartce jeszcze przed zajęciem miejsc 

w samochodzie.  

 

Z dala od cywilizacji  

 

Co, jeśli należysz do tych podróżników, którzy dużo mniej cenią sobie zwiedzanie 

wielkich miast, a zamiast zgiełku wolą nieskrępowaną wolność na łonie natury? Sam 

częściej wybieram się za granicę po to, by zasmakować jak najwięcej przyrody. Znaleźć się 

sam na sam z naturą, rozbić namiot, biwakować gdzieś pomiędzy potężnymi górami, w 

lesie czy na ciągnących się po horyzont stepach. W Polsce przyzwyczajeni jesteśmy do 

świetnie działających służb ratowniczych w górach. GOPR i TOPR to światowa czołówka 

ratowników górskich, gotowych na wezwanie o każdej porze dnia i roku, niezależnie od 

pogody i innych czynników. Nieważne, czy jesteś zwykłym turystą, który pierwszy raz 

wybrał się na szlak, czy doświadczonym taternikiem, który właśnie pokonuje jedną z 

najtrudniejszych tatrzańskich ścian – ratownicy ruszą Ci na pomoc, jeśli jej potrzebujesz. 

Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych europejskich państwach – Alpy patrolowane są 

przez świetnie wyszkolone zespoły z Francji, Włoch czy Szwajcarii. Nie wszędzie jednak 

będziesz mieć komfort ekipy ratunkowej gotowej na Twoje wezwanie – większość gór 
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wysokich to miejsca, w których możesz liczyć jedynie na siebie, i ewentualnie innych 

ludzi aktualnie tam przebywających, którzy mogą spróbować Ci pomóc w razie jakiejś 

awarii. Miej to na uwadze, dokładnie sprawdź w internecie, czy na miejscu działają jakieś 

ekipy ratownicze. Pamiętaj też o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia (na 

następnych stronach znajdziesz cały rozdział poświęcony temu zagadnieniu), a także nie 

zapomnij poinformować bliskich, gdzie się wybierasz i kiedy zamierzasz wrócić.  

A jeśli wybierasz się na długodystansowy trekking, pozbawiony trudności 

technicznych? Albo po prostu chcesz zwiedzić jakiś piękny park narodowy, spędzić kilka 

dni biwakując nad w lesie i nad potokami? Zapoznaj się najpierw dokładnie z panującym 

w kraju prawem i zasadami, na jakich możesz korzystać z przyrody. W innym razie w 

najlepszym wypadku narazisz się na mandat, a w najgorszym... może nawet na atak 

niedźwiedzia. Strony internetowe i regulaminy wybranych miejsc w większości krajów 

dobrze poinformują Cię, czego możesz spodziewać się na miejscu, co jest dozwolone, co 

zabronione, i co powinieneś zabrać ze sobą. A jeśli porywasz się na naprawdę ciężką i 

ekscytującą przygodę, jak przejście szlaku Pacific Crest Trail w Ameryce Północnej, to 

zakładam, że dobrze wiesz co robisz, i potrafisz odpowiednio przygotować się do takiego 

przedsięwzięcia. Jeśli bardzo interesuje Cię tematyka outdoorowa, ale nie bardzo wiesz, 

od czego zacząć, chcę polecić Ci dwa fantastyczne źródła wiedzy: - znajdź blog i kanały w 

social mediach jednego z najbardziej znanych polskich piechurów, Łukasza Supergana. 

Łukasz ma za sobą ogromne przedsięwzięcia, jak piesze trawersy Iranu i Islandii, czy 

kilkumiesięczna wędrówka z Warszawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Na 

swoim blogu dzieli się wskazówkami, recenzuje sprzęt, znajdziesz tam wiele cennych 

informacji na temat masy szlaków krótko, średnio i długodystansowych – w Polsce, 

Europie i na świecie. - książka "Trek" Mateusza Waligóry. To świetny poradnik 

trekkingowy zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych piechurów – 

dowiesz się wszystkiego na temat długodystansowych wędrówek, co będzie Ci potrzebne 

na początek.  

 

Jak zorientować się, co czeka Cię na miejscu?  

 

• Research zacznij od strony internetowej MSZ. To rządowe narzędzie zwróci Ci 

uwagę na niebezpieczeństwa, które czekają na Ciebie w danym kraju, również na 

takie, na temat których ciężko Ci będzie znaleźć informacje gdziekolwiek indziej. 

Tam dowiesz się na co zwracać uwagę, które miejsca w danym kraju omijać, do 

których jednostek zgłosić się w przypadku, gdy coś się stanie. 

• Przejrzyj blogi i relacje innych podróżników z kraju, do którego się udajesz. Bardzo 

przydało mi się to przed wyjazdem do Maroka – wyczytałem przede wszystkim, ile 

powinienem zapłacić za taksówkę i inne elementy podróży, bo miejscowym zdarzyło 

się zaczynać negocjacje z ceną kilkukrotnie wyższą. 

 

Bezpieczeństwo w podróży to temat rzeka, i zazwyczaj jako turysta jesteś narażony 

na wzmożone zainteresowanie różnej maści dziwnych, miejscowych ludzi. Nie znasz 

obyczajów, nie do końca wiesz, jakich miejsc unikać. Ale to tylko kropla w morzu całej 

podróży – większość ludzi uśmiechnie się na Twój widok, niezależnie od rejonu świata 
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ludzi dobrych jest stanowczo więcej, niż tych złych. Czasem te proporcje są trochę 

wyższe, a czasem trochę niższe, dlatego przygotuj się odpowiednio, i nie martw się – jeśli 

zadbasz o wszystkie detale, pewnie nic złego się nie stanie. Ruszaj i ciesz się wyprawą.  

Szczepienia i leki 

Trochę na temat chorób tropikalnych i leków zostało powiedziane w poprzednim 

podrozdziale, teraz czas rozwinąć temat. Nie tylko COVID-em żyje świat - w różnych 

krajach panoszą się okropne, nierzadko śmiertelne choroby, a na niektóre z nich wciąż nie 

ma gotowych szczepionek. Poważnie podejdź do tematu medycznej profilaktyki – 

konsekwencje zaniedbań mogą być nieprzyjemne. Najlepszą instrukcją do tego, jak 

przygotować się do wyjazdu w inny rejon świata z medycznego punktu widzenia, będzie 

wizyta u lekarza zajmującego się chorobami tropikalnymi. Zanim jednak udasz się na taką 

wizytę, możesz jeszcze przed zakupem biletów oszacować, jakie szczepienia Cię czekają, i 

jaki będzie ich orientacyjny koszt.  

Zacznij od wizyty na stronie Szczepienia dla podróżujących, gdzie znajdziesz mapę 

świata wraz ze wszystkimi zalecanymi szczepieniami dla danego kraju. Część z nich 

możesz już mieć, jak te chroniące przed WZW A oraz B. Następnie łatwo w internecie 

możesz znaleźć szacunkowe koszty szczepień w Twoim mieście – zazwyczaj są to koszty 

jednorazowe, ponieważ szczepienia wystarczą na wiele lat lub dożywotnio. Jeśli 

natomiast rozważasz kupno biletów last minute w tropikalne rejony – zastanów się i 

sprawdź dokładnie, czy zdążysz wykonać odpowiednią profilaktykę. Niektóre 

szczepienia trzeba ponawiać i zacząć robić je co najmniej kilka tygodni przed 

planowanym wyjazdem. Jeśli masz jakąś naprawdę fajną ofertę, ale nie zdążysz wykonać 

odpowiednich szczepień – do Ciebie należy decyzja, czy warto ryzykować. Warto tutaj 

dodać, że rzadko kiedy państwa wymagają od podróżnych zaszczepienia się na daną 

chorobę – zazwyczaj profilaktyka jest jak najbardziej zalecana, ale jednak niewymagana. 

Więcej na temat szczepień znajdziesz w rozdziale czwartym.  

 

Malaria  

 

Najczęściej występująca choroba zakaźna świata. Choruje na nią co roku kilkaset 

milionów ludzi, a umiera kilkaset tysięcy – w 2017 roku zanotowano 219 milionów 

zachorowań i 435 tysięcy zgonów. Całkiem niedawno obejmowała swoim zasięgiem cały 

świat, o czym wspominałem w poprzednim podrozdziale. Jak widać, na przestrzeni lat 

udało się malarię całkowicie wyeliminować w Ameryce Północnej, Europie oraz Australii:  

 

http://szczepieniadlapodrozujacych.pl/start
http://szczepieniadlapodrozujacych.pl/start
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf
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Mapa występowania malarii na przestrzeni lat 

 

Ale jeszcze sporo pracy przed nami. Połowa ludności świata mieszka w rejonach 

występowania malarii i nie zanosi się, żeby zmieniło się to w ciągu najbliższych kilku lat. 

Wprawdzie Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada wyeliminowanie tej choroby do 

2040 roku, a co chwilę gdzieniegdzie przebijają się informacje o w miarę skutecznych 

szczepionkach, ale do konkretów jeszcze daleka droga – i na razie z malarią musimy sobie 

radzić z tym, co mamy. Czym w ogóle jest malaria? Chorobą zakaźną przenoszoną przez 

komary, objawiającą się głównie wysoką gorączką (nawet ponad 40 stopni) i dreszczami, 

w różnych odstępach czasowych w zależności od rodzaju zakażenia. Pierwsze symptomy 

choroby pojawiają się najwcześniej po 7 dniach, a mogą wystąpić dopiero po miesiącu8, 

do tego początkowej objawy łatwo pomylić z grypą – bywa, że po powrocie zdążysz już 

zapomnieć, że odwiedziłeś tropiki. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze udanie się do 

lekarza i poinformowanie go o odwiedzonych miejscach w ostatnim czasie.  

Malaria występuje aktualnie w rejonach tropikalnych, więc jeśli chcesz zimą 

pojechać poopalać się na plaży, to jest bardzo duża szansa, że trafisz w rejony malaryczne. 

Ale uwaga – w każdym z rejonów świata masz zupełnie różne szanse na zarażenie się tą 

chorobą. Ponad 90% przypadków malarii pochodzi z Afryki9, a około 11 milionów z Azji 

Południowo-Wschodniej. Największe szanse zachorowania będziesz mieć podczas wizyty 

w Oceanii – chodzi tu głównie o Papuę Nową-Gwineę oraz zachodnią część Indonezji, w 

większości krajów środkowej Afryki (prawie wszystkie państwa na południe od Sahary) 

oraz w niektórych rejonach Amazonii (głównie w Brazylii oraz Wenezueli). w tych 

rejonach najbezpieczniej będzie stosować profilaktykę chemiczną – choć pamiętaj, że 

żadna rada z internetu nie powinna zastąpić wizyty u lekarza specjalisty. 

Najpopularniejszym lekiem przepisywanym w Polsce na malarię jest Malarone, który 

należy zacząć stosować jeszcze przed wyjazdem, przez cały pobyt w rejonach 

malarycznych, a także tydzień po powrocie. Można także stosować go jako lek – 

przyjmując większą dawkę w przypadku wystąpienia gorączki, ale tylko w wypadku, gdy 

nie masz dostępu do lekarza. Większość osób ciężko znosi przyjmowanie tabletek – są 

dość ciężkie dla organizmu, mogą pojawić się nudności i inne nieprzyjemne objawy. Jak 

za to radzić sobie, gdy ryzyko malarii nie jest aż tak wysokie, by przyjmować tabletki, ale 

http://www.economist.com/graphic-detail/2015/10/14/the-shrinking-malaria-map
http://www.economist.com/graphic-detail/2015/10/14/the-shrinking-malaria-map
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malaria
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jednak występuje? Trzeba unikać głównie otwartych przestrzeni z ulubioną przez komary 

stojącą, słodką wodą (jeziora, stawy) i zadbać o to, by komary nie chciały Cię dopaść. 

Korzystaj z moskitier, nie otwieraj okien – zamiast tego używaj klimatyzacji, korzystaj ze 

środków odstraszających owady. W krajach Azji Południowo-Wschodniej spotkałem 

sporo psikaczy opartych na naturalnych składnikach – nie sprawdzały się w ogóle w 

moim przypadku, od lat korzystam za to ze środków, które mają w sobie wysoką 

zawartość DEET. Nie są może najzdrowsze i najlepsze dla skóry, ale mają jedną zaletę – 

działają, i to dobrze.  

 

Mniej powszechne, nie mniej groźne  

 

Nie tylko malaria jest groźna – pisałem już o tym, jak niebezpieczne są komary, 

okazuje się, że roznoszą masę innych, czasem śmiercionośnych chorób. Jedną z nich jest 

denga, na którą swego czasu notowano ponad 100 milionów zachorowań rocznie. 

Choroba ta nie jest tak zabójcza, jak malaria, ale również potrafi być groźna – choć około 

80% zachorowań przebiega bezobjawowo, to 5% przybiera naprawdę ciężką postać, 

prowadzącą czasem nawet do śmierci. Początkowe objawy ma podobne do malarii – ból 

głowy, ból w mięśniach, wysoka gorączka, dreszcze. W ostatnich latach na ponad setkę 

krajów rozprzestrzenił się wirus Zika, którego przenosi, a jakżeby inaczej, komar. 

Większość przypadków zarażenia również, jak w przypadku dengi, przebiega 

bezobjawowo, ale jest on groźny szczególnie dla kobiet w ciąży – choć nie potwierdzono 

jeszcze oficjalnie związku, to znacząco wzrasta liczba przypadków małogłowia u 

noworodków, których matki w ciąży zostały zarażone wirusem. Jeśli spodziewasz się 

dziecka – nie ryzykuj, pod tym adresem znajdziesz mapę z występowaniem wirusa.  

 

COVID 

 

Temat szczepień na COVID opisałem w rozdziale czwartym. Weź pod uwagę, że 

szczepienie może być najłatwiejszym sposobem na przekraczanie granic w 2021 roku i 

później, ale niektóre kraje akceptują również następujące dokumenty w przypadku, gdy 

masz COVID za sobą: 

- test na przeciwciała (tutaj może być wymagany jeden ze standardów badań, np. 

na Islandii akceptują badania metodą ELISA), 

- pozytywny PCR z przeszłości (z pewną karencją, zazwyczaj od dwóch tygodni do 

dwóch miesięcy). 

Najprawdopodobniej dokumenty będą Ci potrzebne w języku angielskim, i tak jak 

z PCR-em jest łatwiej, tak do testu na przeciwciała pewnie będziesz potrzebować po 

prostu usług tłumacza przysięgłego.  

 

Co jeszcze?  

 

Pamiętaj, że wyjazd do dalszego kraju wiąże się z częstymi problemami 

żołądkowo-jelitowymi. Inna kuchnia, inna kultura, inny poziom higieny, inna flora 

bakteryjna. Możesz wzmocnić się przed wyjazdem, przyjmując przez pewien czas 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-information
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probiotyk, dzięki któremu możesz uniknąć problemów jelitowych. Pamiętaj też, by 

częściej myć ręce – tutaj świetnie sprawdzą się dezynfekujące żele do rąk, którymi możesz 

wyczyścić dłonie dosłownie wszędzie i w każdych warunkach, a w wielu krajach zdarza 

się, że okazji do umycia rąk jest dużo mniej, niż w Europie. Zwróć uwagę, by nie pić wody 

z kranu poza Europą – mało gdzie nie spowoduje ona problemów. Na każdy wyjazd 

zabieram też ze sobą dość dobrze zaopatrzoną apteczkę – choć ta powinna mieć różną 

zawartość w zależności od miejsca docelowego i charakteru wyjazdu, ale do pakowania 

leków wrócimy jeszcze w rozdziale czwartym.  

Ceny na miejscu 

Wszystkim nam zdarza się kupować bilety lotnicze pod wpływem impulsu. 

Czasem cena biletu jest tak atrakcyjna, że nie myśląc praktycznie o niczym sprawdzasz 

jedynie, czy możesz lecieć w tym terminie, zaraz wpisujesz numer karty w przeglądarkę i 

cieszysz się biletem do gorącego Izraela w środku polskiej zimy. Potem z 

podekscytowaniem sprawdzasz, co będziesz robić na miejscu, aż przychodzi moment 

rezerwacji pokoju hotelowego, a tutaj... niespodzianka, dodatkowo nie z tych 

przyjemnych. Zastanawiasz się, czy to błąd – skąd te absurdalne ceny? Zaczynasz 

wertować artykuły w intenecie i okazuje się, że to żaden błąd, a ceny w Izraelu są 

naprawdę wysokie, i każdy kolejny artykuł utwierdza Cię w przekonaniu, że budżet na 

najbliższą wyprawę zostanie stanowczo przekroczony.  

Było już trochę o wizach i ich cenach, czas pójść o krok dalej – do cen w kraju, do 

którego się udajesz. Jest to jeden z najistotniejszych elementów planowania podróży w 

momencie, kiedy nie masz na nią nieograniczonego budżetu. Trzeba wziąć pod uwagę 

naprawdę sporo elementów – nie tylko jedzenia, hoteli czy transportu, ale wszystkich 

dodatkowych atrakcji, z których zamierzasz skorzystać.  

 

Ranking nie zawsze prawdę Ci powie  

 

Sporo w internecie znaleźć można rankingów kosztów życia, które mają 

porównywać ceny w danych państwach. Pomysł jest prosty i wydaje się genialny – 

bierzemy pewną pulę podstawowych usług i artykułów, z których korzystamy na co 

dzień i porównujemy ich ceny we wszystkich krajach. Na końcu grupujemy wszystko w 

ładnej tabelce i otrzymujemy porównanie kosztów życia. I choć rzeczywiście świetnie 

sprawdza się w niektórych sytuacjach, zwłaszcza, kiedy chcesz zorientować się w cenach 

państw Europy Zachodniej, to zdziwiło mnie, że w tabelce wyżej od Polski znajdowała się 

Tajlandia. Zaraz dotarło do mnie, jaki jest podstawowy błąd tego typu rankingów – 

porównać można tak naprawdę jedynie państwa z jednego kręgu kulturowego. w 

rankingu znajdowała się cena żółtego sera, czerwonego wina i pizzy, za które obywatel 

Tajlandii zapłaci duże pieniądze, ale zamiast tego wybierze raczej lokalne i łatwo 

dostępne przysmaki – Pad Thai, ryby, owoce morza. Za Pad Thai przecież w Bangkoku 

zapłacisz 4-5 zł, a we wrocławskich barach z tajskim jedzeniem to wydatek rzędu 

przynajmniej 25 zł, co pokazuje, że takie porównania nie mają prawa rzetelnie porównać 
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kosztów życia.  

Jak zatem przygotować się na ceny na miejscu, by nie zostać zaskoczonym? Na 

szczęście jest internet. Blogerzy bardzo chętnie umieszczają cenowe relacje z 

odwiedzonych przez siebie miejsc, a internauci bardzo chętnie je czytają. Prawie każdego 

dnia najczęściej czytanym wpisem na moim blogu jest ten o cenach z Izraela, który od lat 

widnieje bardzo wysoko w wynikach w Google. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło 

"ceny w [nazwa kraju] [rok]", a w pierwszych pięciu wynikach na pewno znajdziesz 

przynajmniej większość interesujących Cię informacji. Jeśli planujesz też wycieczkę w 

konkretne miejsce, prawdopodobnie internet zna odpowiedź na większość Twoich pytań 

– sam gdy na początku 2019 roku planowałem wyprawę na najwyższy szczyt Maroka, 

Jabal Toubkal, przed wyjazdem wiedziałem dokładnie, ile pieniędzy wydam, i wszystko 

sprawdziło się z marginesem około 10 procent.  

 

Noclegi i transport  

 

Ceny noclegów najlepiej sprawdzić samodzielnie. W dzisiejszych czasach prawie 

wszędzie właściciele hoteli i pokojów na wynajem wiedzą, czym jest booking.com i 

airbnb, możesz więc z dowolnego miejsca na Ziemi otworzyć mapę, znaleźć interesujące 

Cię miejsce docelowe i sprawdzić, ile będzie kosztował Cię nocleg. Przy wynajmie pokoju 

raczej nie panuje chaos znany z zakupu biletów lotniczych – tutaj cena będzie cały czas 

taka sama, ewentualnie może obniżyć się na sam koniec, dzień-dwa przed planowanym 

noclegiem. Przefiltruj sobie dostępne nieruchomości według standardów, które Cię 

interesują – odpowiednia ocena, prywatna łazienka, a może jacuzzi? Pamiętaj, że nie 

musisz jeszcze nic rezerwować – na razie robisz rekonesans, co ile mniej więcej kosztuje, a 

do tematu wrócimy jeszcze w trzecim rozdziale. Możesz natrafić czasem na pewne 

trudności – na przykład w Iranie nie funkcjonuje w ogóle ani booking, ani airbnb, a hotele 

rezerwuje się jak w dawnych czasach – przez telefon, mailowo, osobiście, w biurze 

podróży, ewentualnie na jakimś typowym jedynie dla Iranu portalu. Są to raczej jednak 

przypadki bardzo wybiórcze i w większości choć odrobinę bardziej turystycznych krajów 

nie będziesz mieć takich kłopotów.  

Co z transportem na miejscu? Zastanów się, jak zamierzasz poruszać się na 

wyprawie. Może potrzebujesz jedynie transportu z lotniska do hotelu, bo planujesz dwa 

tygodnie byczyć się na plaży? Wtedy rzuć tylko okiem w internet ile mniej więcej taka 

przyjemność powinna Cię kosztować (często odpowiedź możesz znaleźć na forum 

TripAdvisor), albo napisz do swojego hotelu – jest duża szansa, że będzie oferować taką 

usługę (zazwyczaj droższą, niż lokalni taksówkarze czy autobusy). Jeśli zależy Ci na 

oszczędności, wystarczy trochę poszperać – transport z lotniska w Marrakeszu autobusem 

spod terminala kosztuje około 20 zł, ale po przejściu 300 metrów dojdziesz na przystanek 

normalnej komunikacji miejskiej, w której bilet kosztuje już 1,60 zł.  

A może zamiast komunikacji planujesz wynająć samochód? To wielka wygoda, ale 

i spora odpowiedzialność. Najłatwiej będzie Ci wejść na stronę internetową Kayak.com, 

wpisać miejsce docelowe i wybrać odpowiednie daty. Wyświetlone ceny dobrze oddają 

ceny rynkowe i nawet jeśli zamierzasz skorzystać z innej wyszukiwarki/systemu 

rezerwacji, to ceny nie powinny znacząco się różnić. Pamiętaj, by wpisać odpowiednie 

http://kayak.com/
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daty – różnica w cenie wynajmu samochodu na Islandii w grudniu i w lipcu potrafi być 

nawet dziesięciokrotna! A może zastanawiasz się nad wyjazdem na Majorkę, właśnie 

sprawdzasz ceny samochodów i wydaje Ci się, że widzisz jakiś błąd? Nie, to nie błąd. 

Ceny wynajmu podstawowych samochodów w Hiszpanii są śmiesznie niskie i sięgają 

nawet 1€ za dobę. Tak, cztery złote! Za dzień! Zaciekawiłem Cię? Do tego tematu też 

wrócimy w rozdziale trzecim. Pamiętaj również, że zwiedzanie kosztuje. Koszty 

wejściówek do niektórych atrakcji są naprawdę spore – zwiedzanie wodospadów Iguazu 

po obydwu stronach granicy to wydatek kilkuset złotych na dwie osoby za same 

wejściówki. Jeśli wybierasz się do Jordanii nawet na kilka dni, to spory procent budżetu 

będzie stanowił koszt wizy i zwiedzania – sama wejściówka do Petry kosztuje prawie 300 

zł (50 JOD). Tego typu kosztów nie możesz pominąć nawet we wstępnym planowaniu 

budżetu.  

 

Jak oszacować budżet wyprawy?  

 

Na razie mam na myśli jedynie szybkie, krótkie podsumowanie tego, czy stać Cię 

na wakacje w danym kraju, czy nie. W moim przypadku wygląda to tak, że staram się 

mniej więcej podsumować, ile będzie kosztował mnie jeden dzień na miejscu – biorę pod 

uwagę:  

- cenę noclegu za jedną noc,  

- koszt 3 posiłków (sugerując się cenami z internetu. Jeśli zamierzasz gotować 

samodzielnie, sprawdź w ceny produktów spożywczych w marketach),  

- doliczam 20% na dodatkowe wydatki – kawa, przekąska, komunikacja miejska,  

Sumuję to wszystko, mnożę przez liczbę planowanych dni urlopu, doliczam koszt 

transportu pomiędzy planowanymi przystankami, wejściówek do różnych atrakcji, 

biletów lotniczych, wizy, szczepień... dużo tego, niestety. Po zsumowaniu powinna Ci 

wyjść kwota, która bardzo mniej więcej powie Ci, na jaki wydatek masz się szykować – 

wciąż ze sporym marginesem błędu. Choć czasem wydaje się, że na miejscu jest tanio, a 

ceny biletów są promocyjne, okazuje się, że jest wiele kosztów pobocznych, które 

znacząco podbijają koszt całej wyprawy. Takie krótkie i podstawowe oszacowanie 

budżetu na początku, jeszcze przed kupnem biletów, pomoże Ci odpowiedzieć na 

pytanie, czy stać Cię na ten wyjazd. Wiem, co mówię – moją pierwszą, większą eskapadę 

zaplanowałem naprawdę kiepsko pod tym względem, wielu cen nie sprawdziłem (a, 

jakoś to będzie!), wiele decyzji podjąłem na miejscu, i choć wyjazd był bardzo udany, to 

stres związany z finansami skutecznie uprzykrzył mi kilka dni podróży. I choć ostatecznie 

jakoś dałem radę, to zdecydowanie wolałbym podczas wyjazdu nie zamartwiać się, a 

doświadczać w pełni miejsca, w którym jestem – tego życzę i Tobie.  

Klimat i pogoda 

Niespodzianką dla Ciebie może być również klimat na miejscu, bo dość często 

trzymają się nas mity, które mają mało pokrycia w rzeczywistości. Weźmy na przykład 

Australię, która kojarzy się głównie z trudnym do wytrzymania gorącem. Rzeczywiście, 
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taki klimat panuje na prawie całym kontynencie, ale... latem. Zimą sytuacja nie jest już tak 

różowa, a zwiedzanie największych miast Australii w okresie wakacyjnym w Polsce może 

być dalekie od przyjemnego. Największe metropolie tego kraju położone są na południu - 

mowa o Perth, Sydney, Adelajdzie czy Melbourne. Średnia temperatura na przełomie 

czerwca i lipca w tym ostatnim to 13 stopni w dzień i całe 5 w nocy - do tego bardzo 

często pada deszcz. Może zaskoczyć, prawda?  

W różnych miejscach na świecie panuje zupełnie inny klimat od naszego, pory 

roku są inne, występują także pory deszczowe. Przykładowo w Tajlandii ciepło jest cały 

rok, ale najprzyjemniejszy klimat panuje od grudnia do marca, od kwietnia do czerwca 

ciężko tam wytrzymać ze względu na najwyższe temperatury w roku, a od lipca od 

października trwa pora deszczowa. Może nie utrudnia to tak bardzo życia, ale jednak 

zwykle pada codziennie i to dość intensywnie, i warto mieć tego świadomość przed 

wyjazdem - a często najtańsze bilety trafiają się właśnie w czasie trwania pory deszczowej.  

Przed wyjazdem poszukaj informacji na temat klimatu w danym kraju, zwróć 

również większą uwagę na rejon, w który się wybierasz – w niektórych państwach klimat 

jest różny w zależności od miejsca (zwłaszcza w przypadku tych największych, jak 

Australia, Chiny, Rosja, Brazylia czy USA). Często rzucam okiem również na portal 

AccuWeather, gdzie z łatwością sprawdzisz średnie temperatury historyczne dla każdego 

dnia roku dla prawie każdego miejsca na Ziemi.  

Podusmowanie 

Jak widzisz, czasem podjęcie decyzji, dokąd się udać, wcale nie musi być takie 

łatwe. Co innego, jeśli kolejny rok z rzędu jedziesz w ulubione miejsce nad Morzem 

Śródziemnym z tą samą paczką znajomych – tutaj nie ma problemu, wszystko masz 

rozgryzione, a na miejscu nic Cię nie zaskoczy. Zupełnie innym przedsięwzięciem jest 

jednak wyprawa w całkowicie nowy rejon świata, do innego kręgu kulturowego, gdzie 

wszystko będzie dla Ciebie obce – przyroda, pogoda, choroby, ludzie, zachowania, 

pieniądze, ceny... Zwiedzałem powoli świat od dawnych czasów, ale dopiero pierwsza 

wizyta w Azji Południowo-Wschodniej zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Na 

początku wszystko wydawało mi się tak bardzo inne, choć muszę przyznać, że cały czas 

czułem się bardzo bezpiecznie. Gdy trafiasz w zupełnie nowy zakątek, zaskoczenia i 

zagrożenia czyhają wszędzie – i nie chodzi o to, że chcę Cię wystraszyć, tylko to zupełnie 

normalne, gdy znajdujesz się w nowym miejscu, w nowej sytuacji. Grunt to wszystko 

dobrze przemyśleć i zaplanować, bo niektóre miejsca nie nadają się na rodzinną 

wycieczkę z walizkami, a wielu stresujących chwil można uniknąć dzięki poświęceniu 

chwili na refleksję, zanim klikniesz "zapłać" pod promocyjnymi biletami. I pamiętaj – nie 

straszę, wręcz przeciwnie – uważam, że każdy zakątek świata wart jest odwiedzenia. 

Różne miejsca na mapie wymagają za to różnych przygotowań.  

W skrócie 

Wizy 
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• na stronie MSZ sprawdź, jakie dokumenty wymagane są do wjazdu do kraju, który 

planujesz odwiedzić 

• zadbaj o to, aby paszport był ważny jeszcze min. 6 miesięcy w momencie wjazdu 

do kraju 

• jeśli wymagana jest wiza – sprawdź, czy trzeba wyrabiać ją wcześniej, czy 

wystarczy zapłacić na lotnisku 

 

Bezpieczeństwo 

• dowiedz się, jak bezpieczny jest kraj, do którego jedziesz. Sprawdź statystyki, ale 

poszperaj również w subiektywnych relacjach – dowiesz się, na co uważać 

• odwiedź również stronę MSZ – zwróci Ci uwagę na niebezpieczne miejsca i 

typowe zachowania miejscowych przestępców czyhających na turystów 

• zadbaj o pieniądze – nie zabieraj dużo gotówki, weź dwie karty z odpowiednio 

ustawionymi limitami 

• uważaj na dziką przyrodę – potrafi być zupełnie inna, niż ta, którą znasz. Zwróć 

też uwagę na bezpańskie psy w niektórych krajach 

 

Szczepienia i leki 

• sprawdź, jakich szczepień potrzebujesz na wyjazd i zadbaj o nie odpowiednio 

wcześniej – na niektóre potrzeba kilku tygodni 

• dowiedz się, czy w rejonie, do którego się wybierasz, występują choroby tropikalne 

– głównie roznoszone przez komary. Jeśli tak, koniecznie odwiedź odpowiedniego 

lekarza i zadbaj o ochronę przed komarami 

• zabierz ze sobą odpowiednio wyposażoną apteczkę 

• wzmocnij przed wyjazdem swoją florę bakteryjną (np. probiotyk) i pamiętaj o 

częstym myciu rąk na miejscu. Wodę pij najlepiej tylko butelkowaną 

 

Ceny na miejscu 

• poszukaj w internecie jak drogi jest kraj, do którego się wybierasz. Nie zawsze 

sugeruj się rankingami – przejrzyj relacje innych podróżników 

• przed kupnem biletów sprawdź ceny noclegów, atrakcji oraz wizy – ta ostatnia 

potrafi naprawdę sporo kosztować 

• oszacuj bardzo orientacyjny budżet wyprawy na podstawie podanych wskazówek i 

dopiero na tej podstawie zdecyduj, czy jechać
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2. Kup bilet  

Wstęp 

W 2016 roku w kwietniu opijałem się gruzińskim winem i patrzyłem z zachwytem 

na potężne, kaukaskie pięciotysięczniki. Kilka miesięcy później oglądałem na własne oczy 

jeden z siedmiu przyrodniczych cudów świata w Brazylii, wodospady Iguazu, a kilka dni 

później uciekałem przed wściekłymi psami w Argentynie. Podziwiałem islandzkie 

wodospady i gejzery, przemierzałem dżunglę w poszukiwaniu Nosaczy na Borneo, 

opalałem się na najpiękniejszych tajskich plażach i biegałem z kangurami w Australii. W 

ostatnich latach odwiedziłem ponad 30 państw, a do znakomitej większości dotarłem 

samolotem.  

Przeciętnie bilet do Tajlandii kosztuje ponad 2 tysiące złotych, bilety do Australii to 

wydatek około 4 tysięcy, do Brazylii 2500 zł. Bilet na Islandię w sezonie to co najmniej 

kilkaset złotych, na Wyspy Kanaryjskie również... Co łączy wszystkie powyższe 

przygody? Na pewno fakt, że nie mógłbym sobie pozwolić na odwiedzenie tylu 

wspaniałych miejsc, gdybym płacił za bilety lotnicze tyle, ile wynosi ich średnia cena. Z 

biegiem czasu, za pomocą doświadczonych kolegów, po przeczytaniu setek artykułów i 

co najmniej jednej książki, powoli udawało mi się wynajdować coraz to ciekawsze 

promocje i tańsze bilety.  

Pierwsze bilety lotnicze Ryanaira chciałem kupować jeszcze przed ukończeniem 18 

roku życia, gdy ten oferował milion biletów za jednego centa, a mało którą polską kartą 

płatniczą dało się płacić w internecie – w czasach, gdy panował mit, że do płatności 

on-line karta "musi być wypukła". Pierwsze bilety kupiłem kilka lat później, gdy 

upolowałem bilety do Norwegii za kilka złotych – chyba jakieś 4 zł w jedną stronę. Nie 

wiem, czy była to świetna cena – dziś groszowe połączenia do Skandynawii to standard, 

ale pamiętam, że cieszyłem się jak dziecko – myślę, że tak mógłby czuć się człowiek, który 

po latach czytania o magii w końcu trafił do Hogwartu. Zobaczyłem, że się da, a bilety za 

kilka złotych to nie jest tylko mit powielany wszędzie w internecie.  

Oczywiście wtedy nie poleciałem.  

Nie znalazłem kompana, samemu chyba brakło mi odwagi, może pieniędzy, a 

może wszystkiego po trochu. Nie poddałem się, szukałem biletów dalej co jakiś czas, gdy 

przypomniałem sobie, by rzucić okiem na stronę Wizz Aira czy większą stronę z 

promocjami. Tak w końcu poleciałem do Gruzji, później trafiłem do Norwegii, aż 

przyszedł czas na dużo większą przygodę – lot w nieznane, na daleki kontynent, do 

zupełnie innej kultury – podróż do Ameryki Południowej, do Brazylii, Argentyny i Chile. 

Później Izrael, Islandia... I jakoś całkiem naturalnie zorientowałem się, że więcej latam, 

jeżdżę i podróżuję, niż siedzę w domu. I choć ostatnio trochę brakuje mi domowej rutyny, 

to ostatnich lat życia nie zamieniłbym na nic innego.  
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Tanie bilety lotnicze nie są już tematem dostępnym tylko dla wybranej garstki 

specjalistów – można je zdobyć bez problemu, po kilku kliknięciach. Jeśli czytasz te słowa, 

to pewnie temat nie jest Ci obcy, albo chcesz, żeby przestał być Ci obcy – i po to właśnie 

jest ten rozdział. Nie znajdziesz tu cudów, dzięki którym po lekturze kupisz bilet za 

złotówkę w każdy zakątek świata w wygodnym dla Ciebie terminie. Znajdziesz za to 

dziesiątki użytecznych rad, które zmaksymalizują Twoje szanse na kupowanie biletów 

bez przepłacania; pokażę Ci, z jakich narzędzi korzystam, opowiem, jak dobrze się 

spakować i jak przygotować się na wszelkie niespodzianki, które zawsze czyhają w 

podróży. Opowiem Ci przede wszystkim o naszych, europejskich przewoźnikach, ale 

również o podróżach na inne kontynenty, w najdalsze zakątki świata.  

Jesteś gotowy, Drogi Czytelniku? Jeśli tak, to zapnij pas, i przygotuj się do startu!  

Jak szukać tanich biletów 

Umówmy się – w tanim lataniu nie ma niczego magicznego. Kupowanie naprawdę 

tanich biletów nie jest tajemną sztuką, do której tajników dostęp mają tylko nieliczni. 

Biletów w cenie znacznie niższej, niż średnia za dany odcinek są miliony, na wielu 

trasach, dostępnych często od ręki. Tak samo, jak tych z cenami grubo powyżej średniej.  

Linie lotnicze, zwłaszcza ci tańsi przewoźnicy, przyjmują zupełnie inną strategię 

sprzedaży biletów niż choćby koleje. W naszym rodzimym PKP możesz kupić bilet ze 

zniżką, ale zazwyczaj maksymalnie 30% przy zakupie z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Zwykle płacisz po prostu pełną cenę. W Wizz Airze za to bez problemu dorwiesz bilet 

lotniczy z Wrocławia do Mediolanu taniej, niż na przejazd pociągiem z tego samego 

Wrocławia do położonego niecałe 300 km dalej Krakowa! Za to jeśli nagle wypadnie Ci 

podróż do Krakowa – po prostu pójdziesz na stację, kupisz bilet w tej samej cenie, co 

zawsze, wsiądziesz w pociąg i po kilku godzinach będziesz na miejscu, natomiast zakup 

biletu do Mediolanu w tym samym dniu może skończyć się kiepsko dla Twojego portfela 

– bilet może kosztować nawet dwadzieścia, czy trzydzieści razy więcej, niż na początku.  

 

Po pierwsze – musisz być elastyczny  

 

To pierwszy i najważniejszy element tego poradnika. Gdyby trzeba było całą tę 

książkę streścić do jednego tylko zdania, gdybym mógł zawrzeć w nim tylko 

najważniejszą poradę, pewnie brzmiało by ono mniej więcej tak, jak w podtytule. 

Kupowanie tanich biletów zazwyczaj nie polega na tym, że dostajesz wolne w dniach 

10-24 września, decydujesz się polecieć na Kretę, wchodzisz na stronę Ryanaira i kupujesz 

bilety za 30 euro w idealnym dla Ciebie terminie. W moim przypadku bardziej polegało 

na tym, że znajdowałem bilety, dajmy na to, do Azji w fantastycznej cenie, i głowiłem się, 

czy dam radę polecieć, bo cena była naprawdę dobra, ale tylko za dwa miesiące i na trzy 

tygodnie.  

Niejeden znakomity interes lotniczy musiałem sobie odpuścić, bo termin mi nie 

odpowiadał, nieraz też po prostu nie skorzystałem z kupionych biletów. Moje pierwsze 

upolowane bilety, za kilka złotych w jedną stronę (w sumie zapłaciłem chyba 8 zł + 
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prowizja za płatność kartą) do Norwegii skończyły swój żywot w skrzynce pocztowej – 

nie znalazłem chętnego kompana na wyjazd, termin też nie był idealny, i po prostu 

odpuściłem. a gdy całkiem niedawno ruszałem w podróż do Australii, najpierw musiałem 

dostać się do Aten – miałem już kupiony bilet z Katowic na niedzielę. Okazało się, że 

potrzebuję jeszcze coś załatwić w Polsce w poniedziałek – lot z Grecji miałem 

zaplanowany na wtorek. Bez problemu udało mi się kupić nowe bilety na dzień później z 

Warszawy, a sam pociąg do stolicy kosztował mnie więcej, niż nowy bilet. Niestety, 

elastyczność nie kończy się tylko na terminie.  

Często za to, że zapłacisz naprawdę mało pieniędzy za bilet, będziesz musiał 

zapłacić na przykład swoim czasem; czasem straconym na dojazdy, czy dłuższe 

przesiadki na lotniskach. Jeśli chodzi o loty po Europie, sprawa jest dość prosta – dość 

rzadko latałem z rodzimego Wrocławia, dużo bardziej opłacało mi się dojeżdżać na 

lotniska w Katowicach, Warszawie, pobliskim Berlinie czy nawet w Gdańsku – zwłaszcza 

w czasach, gdy pieniędzy miałem znacznie mniej, niż czasu, którego było pod dostatkiem. 

Ale to maksymalnie kilka godzin w samochodzie, pociągu czy autobusie – można 

przeżyć. Sytuacja trochę komplikuje się w przypadku lotów, które trwają nawet po 

kilkanaście godzin, w każdy zakątek kuli ziemskiej – te dużo łatwiej jest trafić w dobrej 

cenie z dużo większych, europejskich lotnisk, niż z Polski. Można to uznać za minus, a 

można potraktować to jako doskonałą okazję na dodatkowe zwiedzanie.  

Moja pierwsza, daleka eskapada to lot do Brazylii. Nie bardzo wiedziałem jeszcze, 

o co chodzi – ale gdy przed oczami całkowitym przypadkiem pokazało mi się 800 zł za 

bilety w dwie strony, to myślałem tylko o Cejrowskim, dżungli i wielkiej przygodzie. Ile 

było nerwów! Wewnętrzna walka – na koncie zbytnio się nie przelewało, ale pomyślałem, 

że jakoś to będzie. Po kilku godzinach zdecydowałem się na zakup. Środki na karcie 

zamrożone, a biletów ani widu, ani słychu. To samo następnego dnia. Czekając na bilety 

zatopiłem się w artykułach na temat największego państwa Ameryki Południowej i... 

Chyba wolałem już, żeby przewoźnik nie zaakceptował biletów i zwrócił mi pieniądze. 

Byłem przerażony! Czytałem o przestępczości, strzelaninach, porwaniach, morderstwach 

w biały dzień na ulicy. Na moje szczęście drugiego dnia dostałem potwierdzenie na maila 

i wszystko było już jasne – za 5 miesięcy lecę do Brazylii! Kilkanaście tysięcy kilometrów 

od domu spędziłem wspaniałe trzy tygodnie, przemierzając kawałek Brazylii, Argentynę i 

Chile, ale... nie tylko. Wylot miałem z Lizbony, wracałem do Frankfurtu – i choć po 

wylądowaniu w Niemczech ruszyłem od razu do Wrocławia, tak do Lizbony przyleciałem 

3 dni wcześniej, i spokojnie zwiedziłem stolicę Portugalii. 

W tym przypadku miałem po prostu fart – nie sprawdziłem wcześniej cen dolotu 

do Portugalii, i mogło się okazać, że będzie on kosztował mnie tyle samo, co bilety do 

Brazylii. Na szczęście była późna jesień, grubo po sezonie, dzięki czemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem cena była całkowicie akceptowalna. 

Jak było w innych przypadkach? Lecąc na sześciotygodniową podróż po Azji 

Południowo-Wschodniej, najpierw dojechałem do Budapesztu i tam zatrzymałem się na 

dwie noce. Następne dwie spędziłem w Kazachstanie, snując się po jego mroźnej stolicy. 

W Astanie nie musiałem zostawać – ale pomyślałem, że skoro i tak będę się tam 

przesiadać, a mogę zostać dwa dni dłużej, to grzechem byłoby nie skorzystać. Za to 

ostatni lot do Australii zaczynałem właśnie w Atenach, w których miałem zatrzymać się 
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również na dwie noce, ostatecznie skończyło się na jednej. Nieraz zdarzyło mi się też 

nocować na lotnisku, czy spędzać kilkanaście godzin w jakimś kraju, na przykład 

gorącym Singapurze. W miarę nabierania wprawy z biegiem czasu automatycznie 

załapiesz, że lot Qatarem do Azji najprawdobodobniej pozwoli Ci zwiedzić Doha, a przy 

odrobinie szczęścia linie opłacą Ci hotel w centrum stolicy. Jeśli polecisz Emiratami do 

Wietnamu, to zwiedzisz sobie spokojnie Dubaj, a lecąc ze Scootem z Berlina do Australii 

zjesz śniadanie w centrum Singapuru.  

Ale, jak widzisz, tanie latanie nie jest dla każdego. Jeśli cenisz wysoko swój czas, 

godzina Twojej pracy kosztuje setki złotych – zazwyczaj kupno tanich biletów zwyczajnie 

Ci się nie opłaci. Jeśli wyżej cenisz sobie komfort i wolisz dopłacić kilka stówek, niż 

siedzieć osiem godzin na lotnisku, to nie uciekaj – opiszę tu pokrótce kilka narzędzi i 

sposobów kupowania biletów, dzięki którym zaoszczędzisz trochę grosza również na 

dużo droższych biletach.  

Już wiesz, że loty raczej nie dostosują się do Twojego urlopu – bardziej to Ty 

musisz dostosować swoje wolne dni do zakupionych biletów. Choć nawet, jeśli masz 

sztywno narzucone daty wolnego, to i tak następne rozdziały mogą pomóc Ci 

przynajmniej trochę zmniejszyć koszty – może nie kilkukrotnie, ale kto nie lubi, gdy parę 

dodatkowych złotówek zostaje na koncie? Od czego w takim razie zacząć?  

 

Załóż spam skrzynkę  

 

Niejedna okazja przeleciała mi tuż przed nosem. Trafiłem kiedyś na artykuł 

oznakomitych cenach lotów do Ameryki Środkowej – wychodziło coś w okolicach dwustu 

euro za przelot do Panamy, Kostaryki czy Meksyku, o którego białych plażach nad 

Morzem Karaibskim marzę od dawna. Medytowałem i ślęczałem nad wpisem gapiąc się 

bezmyślnie w dostępne terminy i zastanawiając się, czy dam radę polecieć, czy nie. W 

końcu zapadła decyzja: kupuję! Kilka kliknięć i... koniec marzeń. Zamiast dwustu euro 

pojawia się cena w okolicy tysiąca, niezależnie od wybranego terminu. Gdybym miał 

trochę oleju w głowie, to sprawdziłbym najpierw komentarze, z których szybko 

dowiedziałbym się, że od kilku godzin biletów nie można kupić. Mogłem też rzucić okiem 

na datę wrzucenia artykułu – zazwyczaj takie strzały szybko tracą aktualność.  

Wtedy w końcu zebrałem się do założenia dodatkowej skrzynki mailowej, na której 

zasubskrybowałem wszystkie znane mi serwisy z promocjami lotniczymi. Nienawidzę 

mieć bałaganu w skrzynce mailowej – wszystko staram się czyścić na bieżąco i szczęśliwy 

jestem tylko wtedy, gdy wita mnie widok absolutnie pustej skrzynki odbiorczej. Dlatego 

na promocje lotnicze, których pojawia się co najmniej kilka dziennie na każdym z 

serwisów, założyłem osobne konto, które jest całkowicie zawalone tylko i wyłącznie 

informacjami o aktualnych promocjach. Jakie serwisy warto śledzić? Ja korzystam z 

następujących:  

 

• Wakacyjni Piraci (http://wakacyjnipiraci.pl/)  

• Fly4free (wersja polska: http://fly4free.pl/ oraz angielska: http://fly4free.com/)  

• Mleczne Podróże (https://mlecznepodroze.pl/)  

• Tanie Loty (https://www.tanie-loty.com.pl/)  
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• Flipo (https://www.flipo.pl/)  

 

Na pewno dobrze jest dorzucić do tego newslettery linii lotniczych, przynajmniej 

tych europejskich (w zależności oczywiście od tego, jakie kierunki Cię interesują). Wizz 

Air na przykład często ma jedno- czy dwudniowe promocje – 20% czy – 30% na wszystkie 

lub wybrane kierunki. Ja śledzę głównie Ryanair i Wizz Air. Jeśli interesuje Cię konkretny 

kierunek, na przykład marzysz o safari w Kenii – nic prostszego. Serwisy z promocjami 

mają bardzo często funkcję ustawiania alertów na dany kierunek. Zaznaczasz miejsce, 

które Cię interesuje (kraj, miasto, lotnisko), jeśli chcesz zawęzić poszukiwania – dorzucasz 

termin, i czekasz. Gdy dostaniesz powiadomienie w aplikacji czy SMS-a, to znak, że może 

zaraz będziesz kupować bilety w wymarzone miejsce!  

 

Ale ja nie wiem, dokąd chcę lecieć!  

 

Nie masz weny? Myślisz, żeby gdzieś wyjechać, ale nie masz pojęcia, gdzie? 

Spokojnie. Nie tylko Ciebie to spotkało. Chęć ruszenia ku przygodzie obojętnie w jakie 

miejsce, często była pierwszym krokiem w większości z moich podróży.  

W styczniu 2017 roku siedzieliśmy z kolegą w biurze. Dni krótkie, słońca jak na 

lekarstwo, do biura wchodziliśmy, gdy ledwo zrobiło się jasno i wychodziliśmy już po 

zachodzie słońca. Zimno też nie poprawiało humorów, dlatego wolne chwile za biurkiem 

umilałem sobie przeklilkiwaniem stron europejskich przewoźników lotniczych, jak i kilku 

wyszukiwarek. Na zasadzie "nie wiem, dokąd chcę lecieć, nie wiem kiedy, nie wiem na 

ile" i może coś z tego będzie. I gdy tak dotarłem do tego, że przynajmniej w jedną stronę 

można polecieć tanio do Izraela, okazało się, że kolega w pokoju obok robi dokładnie to 

samo. Połączyliśmy siły i zauważyliśmy, że gdy internet zalany jest standardowymi 

tanimi lotami do Mediolanu, Oslo czy Londynu, za kilkadziesiąt złotych można polecieć 

w marcu do tropikalnego Eilatu nad Morzem Czerwonym, który kusił temperaturami 

rzędu 27-30 stopni w cieniu! Długo się nie namyślając zrobiliśmy fajną niespodziankę 

naszym dziewczynom i kupiliśmy bilety na tydzień w Izraelu. Kilka dni później wszystkie 

strony z promocjami zostały zalane ofertami irracjonalnie tanich lotów do Izraela, na który 

boom trwa po dziś dzień (tutaj sekret jest prosty – tamtejszy rząd dopłaca liniom 

lotniczym równowartość kilkuset złotych za każdego turystę dowiezionego do kraju poza 

sezonem turystycznym).  

Raz na jakiś czas rozpoczynam właśnie takie poszukiwania bez celu, bardziej dla 

rozrywki i wprawy i czasami poszukiwania te okazują się całkiem owocne. Możesz 

odpalić jedną z wyszukiwarek (do Europy znacząco polecam AzAir – o narzędziach 

więcej powiem później), wpisać miejsce wylotu, zaznacz opcję "pokaż wszystkie kierunki" 

i przeczesuj. W ten sposób znalazłem bardzo tanie loty z Budapesztu do Kazachstanu, a 

okazało się, że dało się stamtąd kupić naprawdę tanie loty do Bangkoku. Tak z pomysłu 

na kilka dni w pobliżu zimowej Syberii urodziła się sześciotygodniowa podróż po Azji 

Południowo-Wschodniej. Przeglądaj różne strony, patrz na wyloty z różnych ciekawych 

miejsc, do których możesz się łatwo dostać – ja często sprawdzam pobliskie stolice jak 

Praga, Berlin, czy Budapeszt. A jeśli nie masz ochoty na poszukiwania inspiracji w ten 

sposób, przeskocz szybko do rozdziału szóstego – tam opisałem kilkanaście miejscówek, 
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które uważam za doskonałe miejsca do odwiedzenia. I te w Europie, i te trochę dalej.  

Jak nie utopić? Bilety w czasach COVID 

Tysiące odwołanych połączeń każdego dnia. Sam przeżyłem mały koszmar, gdy 

jeszcze przed lockdownem kupiłem bilet powrotny ze Szwajcarii do Polski, w mediach i 

na forach powoli rozsiewały się plotki o planowanym zamknięciu kraju i tylko jeszcze 

moje serce wierzyło w to, że wygram ten wyścig i uda mi się wrócić do Polski. Nie udało 

się. To znaczy udało, ale kilka odwołanych połączeń później - anulowano zarówno moje 

bilety lotnicze jak i autobusowe, za które pieniądze odzyskałem dopiero po kilku 

miesiącach upominania się. 

To jednak nie były duże kwoty - do pokonania miałem jedynie około tysiąca 

kilometrów, a sporo osób na zimę i wiosnę miało pokupowane bilety lotnicze w przeróżne 

miejsca świata, w tym sporo moich znajomych. W miarę gładko poszło odzyskiwanie 

pieniędzy za bilety kupione bezpośrednio u linii lotniczych, choć zajęło to sporo czasu i 

zależało od linii - zwykle im droższa, tym prościej było odzyskać gotówkę. Ale gdy bilety 

były kupowane przez pośredników, zaczynały się schody. 

 

Kupujemy bilet lotniczy. Jak nie stracić pieniędzy? 

 

Bilety lotnicze w ostatnich kilkunastu miesiącach są anulowane na potęgę. Nawet 

mimo zakazów lotów do niektórych krajów obowiązujących na długie tygodnie do 

przodu linie wciąż sprzedają bilety na połączenia, których nie mogą zrealizować – być 

może z nadzieją, że coś się zmieni, ale bardziej prawdopodobne jest, że zakupienie 

biletów przez klientów na lot, który się nie odbędzie, mogą traktować jako 

nieoprocentowaną, darmową pożyczkę i jakoś ciągnąć ten wózek, aż sytuacja na rynku 

lotniczym się nie poprawi 

Bo umówmy się – ta jest fatalna. Rynek lotniczy generalnie nie jest świetnym 

biznesem, opiera się na niskich marżach, maszyny zazwyczaj są leasingowane, raty trzeba 

płacić, a samoloty czekają w hangarach. COVID był dla większości firm jak potężny nóż 

wbity w plecy i choć niektóre linie spokojnie sobie poradzą, zwłaszcza te, do których 

płynie strumień pieniędzy z bliskiego wschodu i większą rolę od rentowności gra w nich 

prestiż, tak niektóre robią co mogą, by utrzymać się na powierzchni, a niektóre, jak 

Norwegian, powoli dogorywają i nie widać dla nich ratunku. 

Do rzeczy – jak nie wtopić pieniędzy za bilet? 

Po pierwsze, możesz liczyć na fart. Czasem bilety są po prostu śmiesznie tanie, jak 

mój lot do Chorwacji w 2020 roku, który kupiony w czasach pełnego lockdownu w całej 

Europie kosztował mnie mniej, niż 200 zł w dwie strony. Kupiłem bilety z myślą, że fajnie, 

jak polecę, a jak nie, to trudno. Udało się, Chorwacja się otworzyła, a ja poleciałem za 

grosze. Nawet, gdyby otworzyła się później, i anulowano by mi pierwszy lot, a za drugi 

straciłbym pieniądze, nic by się nie stało – kilkadziesiąt złotych w plecy było ryzykiem, 

które bez problemu zgodziłem się ponieść. 

Co jednak, gdy za bilety musisz zapłacić dużo więcej, i nie masz ochoty na loterię? 
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Oczywiście, jeśli loty zostaną odwołane, przysługuje Ci zwrot środków – a jeśli 

zostaną odwołane dodatkowo na mniej, niż dwa tygodnie przed wylotem, do kieszeni 

wpadnie Ci pokaźna suma z odszkodowania (jeśli nie jest to spowodowane np. nagłym, 

niezapowiedzianym zamknięciem granic). Pieniądze jednak często ciężko jest odzyskać. 

Sam na kasę za odwołany w marcu 2020 lot czekałem tygodniami – w końcu, po którymś 

upomnieniu, Wizz Air przelał pieniądze, kilkumiesięczną walkę stoczyłem również z 

autokarowym przewoźnikiem, Flixbusem, który nie spieszył się do oddania mi pieniędzy 

za odwołany kurs ze Szwajcarii do Polski. Weźmy pod uwagę kilka scenariuszy: 

 

Lot z tanim przewoźnikiem – Wizz Air, Ryanair, Easyjet itp. 

 

W przypadku lotów low-costami jak zwykle musimy liczyć się z problemami. 

Często cena biletów jest bardzo atrakcyjna, ale czymś musi to być okupione – w tym 

przypadku wielką niechęcią do oddawania pieniędzy i rzadkim przychylaniem się do 

racji klienta. Tanie linie mają to do siebie, że kontakt z nimi jest fatalny, bardzo drogi 

(połączenia z centralą kosztują po kilka zł za minutę, a na maile odpowiadają bardzo 

długo), no i ciężko jest od nich odzyskać już wpłacone pieniądze. 

Jeśli kupisz przykładowo bilet Wizz Air w dwie strony z Katowic na Teneryfę, ale 

zakup biletów przeprowadzisz osobno – najpierw kupisz bilet w jedną stronę, a gdy już 

ustalisz termin powrotu, kupisz powrotny, to po odwołaniu biletu na Kanary, zostajesz ze 

zwrotem za pierwszy bilet i biletem powrotnym, z którym nie możesz nic zrobić. Podobna 

sytuacja wystąpi, gdy kupisz bilety w dwie strony od różnych przewoźników, albo w 

ogóle z przesiadkami. 

Jak się przed tym uchronić? 

Niestety, najpewniejszym wyjściem jest po prostu dopłata. Wszystkie tanie linie 

aktualnie mają w swojej ofercie taryfy lub usługi, które pozwalają bez dodatkowych 

kosztów zmienić lot, a nawet odzyskać pieniądze za bilet i wykorzystać je na późniejsze 

rezerwacje (Wizz Air). Więcej informacji na temat dodatkowych taryf znajdziesz tutaj: 

Wizz Air – WIZZ Flex 

Ryanair – Flexi Plus 

Easy Jet – Flexi 

 

Linie standardowe 

 

Tutaj zwykle jest trochę łatwiej, ale nie zmienia to faktu, że w ciężkich czasach 

odzyskać pieniądze od przewoźników bywa ciężko. Po pierwsze, jeśli kupujesz bilet u 

regularnych przewoźników jak LOT, Emirates, Lufthansa itp. to zazwyczaj cała podróż 

jest na jednym bilecie i tak też jest traktowana – gdy anulowany jest jeden odcinek, 

dostajesz pełny zwrot kosztów. Nie daj się zrobić w balona – wiele razy, zwłaszcza na 

początku pandemii, zdarzyło się, że przewoźnik zwracał jedynie równowartość biletów w 

formie vouchera do wykorzystania na przyszłe rezerwacje. Jest to niekorzystne z kilku 

powodów: przewoźnik może upaść i wtedy nic z Twojego bonu, a za równowartość 

biletów na promocji na Filipiny często nie kupisz nawet lotu z Warszawy do Paryża bez 

promocji. Oczywiście nawet koronawirus nie jest wytłumaczeniem dla linii – w 

https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/uslugi-wizz/wizz-flex
https://www.ryanair.com/pl/pl/zaplanuj-podroz/loty-z-nami/flexi-plus
https://www.easyjet.com/en/help/booking-and-check-in/our-routes-fares-and-products
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przypadku anulowania lotu mają obowiązek zwrócić Ci pełną kwotę na konto i to bardzo 

szybko – w ciągu 7 dni. 

Kupując bilet też zwróć uwagę na politykę przewoźnika: niektóre linie, jak np. 

Lufthansa, oferują przy zakupie możliwość darmowej zmiany biletu bez limitu do 

określonego czasu. Jest to bardzo korzystne i pozwala zachować sporą elastyczność. 

 

Kupno biletu przez pośrednika 

 

W tym przypadku ciężko o jakieś konkretniejsze rady, bo pośredników jest 

mnóstwo. Jest ich naprawdę sporo i praktycznie za każdym razem wyszukiwarka 

wyrzuca kompletnie różne ceny w zależności od firmy pośredniczącej – lot do Meksyku 

Lufthansą może być tańszy z Kiwi, ale już na Mauritius – z Flipo, itp. itd. Ilu ludzi i 

pośredników, tyle opinii, ale moje subiektywne odczucie jest takie, że znajomi, którzy 

kupowali bilety korzystając z firm pośredniczących przy zakupie, w czasach pandemii 

częściej mieli problemy, żeby odzyskać pieniądze, niż ci, którzy kupowali bezpośrednio 

od linii lotniczych. Zwłaszcza, że voucher na usługi pośrednika jest wg mnie dużo mniej 

warty, niż nawet vouchery linii lotniczych – dużo ciężej znaleźć korzystne, pasujące 

połączenie w jednej, konkretnej firmie i wyszukiwarce. Dlatego, w miarę możliwości, 

zawsze… 

 

Staraj się płacić kartą płatniczą 

 

Nie jest to rozwiązanie idealne, bo i z kartami były podczas pandemii problemy, ale 

procedura chargeback jest w miarę prosta i daje dużo większe szanse na odzyskanie 

pieniędzy, niż liczenie na łaskę firmy, która te pieniądze ma oddać. Tutaj do gry wchodzi 

bank i firma płatnicza i jeśli udowodnisz, że usługa nie została Ci dostarczona, szybko 

oddają Ci pieniądze i później sami biorą się za odzyskanie należnej kwoty od nierzetelnej 

firmy. 

W sierpniu 2020 mieliśmy ze znajomymi taką sytuację przy wynajmie samochodu 

na Islandii – rezerwacja internetowa wymagała zapłacenia pewnej kwoty w formie 

przedpłaty. Ostatecznie wypożyczalnia przetworzyła rezerwację i zaprosiła po 

samochód… dwa dni po dacie rozpoczęcia, gdy oczekując na potwierdzenie zdążyliśmy 

wynająć auto w innej firmie. Pośrednik nie poczuwał się do odpowiedzialności i uważał, 

że wszystko zrobił w porządku – nic to, że dostarczył auto dwa dni po umownej dacie – 

pieniędzy zwrócić nie chciał. Po małych przebojach z bankiem PKO BP i konieczności 

pisania dwóch reklamacji pieniądze wróciły na konto. 

Wiem, że w trakcie pandemii, gdy zaczęło się anulowanie lotów na potęgę, w 

okresie marzec – czerwiec 2020 firmy płatnicze odmawiały chargebacku za bilety lotnicze, 

ale sytuacja wróciła do normy i najprawdopodobniej jest to wciąż najszybsza i 

najpewniejsza droga do odzyskania należnych nam pieniędzy. Bardzo dobrze opisany 

temat znajdziesz na blogu Subiektywnie o Finansach oraz Finansowy Ninja. 

Wakacje z biurem podróży - jak polować na Last 

https://subiektywnieofinansach.pl/jak-odzyskac-pieniadze-od-linii-lotniczej-za-odwolany-lot-dlaczego-chargeback-nie-dziala/
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/chargeback-reklamacja-platnosci-karta
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Minute 

Czy biura podróży są złe? 

Absolutnie! Jeśli zaglądasz często na mojego bloga, to pewnie wiesz, że lubię 

zwiedzać i organizować wszystko samodzielnie, ale zdarzało mi się korzystać z usług biur 

podróży. Wprawdzie było to masę lat temu, ale nie wykluczam zorganizowanych wakacji 

w bliskiej przyszłości. Czasem może być bezpieczniej, i taniej! Weźmy na przykład 

wakacje w Egipcie – jeśli zdecydujesz się na wakacje nad Morzem Czerwonym i planujesz 

raczej relaksować się w hotelu i na plaży, to biuro podróży w wielu przypadkach będzie 

jedynym rozsądnym wyjściem. Loty do Egiptu znaleźć ciężko i są drogie, tanie linie z 

Polski na tej trasie nie istnieją, a transport z Izraela może być w wielu przypadkach 

kłopotliwy. Można wprawdzie polecieć do Marsa Alam z Włoch z liniami Easy Jet, ale 

wciąż oznacza to przesiadki, mały bagaż i sporo dopłat. Wiele osób wybierze po prostu 

wygodę i bezpośredni lot czarterem z Polski, gdzie biuro podróży załatwi wszystko za 

nich. 

Podobnie ciężko może być przebić cenowo zorganizowane wczasy na Wyspach 

Kanaryjskich. Jeśli polecisz poza sezonem, to pewnie uda się to bez problemu, ale jeśli 

jednak chcesz wpaść na Teneryfę w lipcu czy sierpniu, to za loty zapłacisz krocie, ciężko 

będzie Ci znaleźć hotel i w ostatecznym rozrachunku okaże się, że z biurem podróży… 

byłoby taniej. 

I tak, wciąż uważam, że często dużo lepiej jest zorganizować wakacje samemu. 

Może wyjść lepiej, jak coś pójdzie nie tak, to możesz mieć pretensje do siebie, pewnie 

będzie taniej i masz większą elastyczność. Ale nie demonizuję biur podróży, w pełni 

rozumiem wszystkich, którzy kupują gotowe wycieczki i wcale się nie dziwię, że czasem 

wolą zapłacić więcej, kupując w zamian spokój. 

 

Dokąd, kiedy i jak latamy na wakacje z biurem podróży? 

 

Od lat niezmiennie króluje Grecja, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem – 

większość osób, które znam i które regularnie korzystają z biur podróży, wybiera jednak 

Egipt czy Turcję. Ta ostatnia za to zdobywa coraz większą popularność, podobnie jak 

Tunezja, która kiedyś była wakacyjnym hitem i teraz wraca do łask. 

W tytule nieprzypadkowo jest słowo “latamy” – prawie 95% rezerwacji to wakacje 

z przelotem samolotem, a na wyjazd autokarem decyduje się co czterdziesty klient biura 

podróży. Gdy przypomnę sobie swoją prawie czterdziestogodzinną podróż autokarem do 

Grecji w 2009 roku, wcale im się nie dziwię. Oczywiście również standardem jest 

wyżywienie w formacie All Inclusive – ponad trzy czwarte rezerwacji. 

Akapity, które czytasz, są bardzo skrótowym omówieniem raportu Polskiej Izby 

Turystyki. Jest to raport za rok 2018, który dotyczy ścisłego sezonu turystycznego i okolic 

– miesięcy od maja do sierpnia. Co ciekawe, nie obejmuje on września, który według mnie 

jest dużo bardziej atrakcyjnym miesiącem na wyjazdy, niż maj – ale o tym będzie za 

chwilę. 

 

Mam dużo czasu i mogę zdecydować się na wyjazd z dnia na dzień 
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Nie masz terminu urlopu zaplanowanego rok wcześniej, żony i dwójki dzieci, dla 

których musisz mieć odpowiedni hotel i atrakcje. Raczej masz dość luźny kalendarz, nie 

robi Ci różnicy, czy wybierzesz się na wakacje w lipcu, czy we wrześniu – chcesz tylko, 

żeby było dalej ciepło. W miarę obojętny Ci nawet kierunek – może być Grecja, ale mogą 

być też Wyspy Kanaryjskie. Możesz przeglądać oferty, a walizka będzie stała gotowa 

obok, by wyjechać nawet następnego dnia rano. 

Co w takim wypadku? 

Oczywiście, im więcej elastyczności, tym lepiej, ale widzę dla Ciebie wakacje w 

naprawdę dobrej cenie. Choć ciężko o prawdziwy last minute z mega promocją w lipcu 

czy w sierpniu, to we wrześniu zwykle rozpoczynają się prawdziwe żniwa. Wczasy w 

miejscach takich jak Albania czy Grecja możesz dorwać za naprawdę śmieszne pieniądze, 

pod warunkiem, że nie przeszkadza Ci dojechanie 200 kilometrów na lotnisko i wyjazd z 

dnia na dzień. Widywałem oferty za kilkaset złotych z wyżywieniem all-inclusive we 

wrześniu w wielu krajach – warunek jest jeden, gotowość do szybkiego spakowania i 

wyjazdu. 

Czy warto? 

Ja sam wolę poplażować w 28-30 stopniach, niż palić się w 40-stopniowym 

skwarze, a morze w ciepłych krajach we wrześniu jest pięknie nagrzane po wakacjach. 

Dodatkowym atutem będzie na pewno mniejsza liczba turystów. Oczywiście pogoda jest 

mniej pewna poza sezonem, ale kalkulacje czy Ci się opłaca i na jakie ustępstwa jesteś w 

stanie pójść w zamian za dużą zniżkę musisz przeprowadzić samodzielnie. 

 

Gdzie szukać naprawdę okazyjnych ofert? 

 

Od groma jest miejsc, w których możesz znaleźć okazyjne wczasy. Pierwszą myślą 

są oczywiście strony internetowe biur podróży, ale tych jest dość sporo i może być to 

naprawdę czasochłonne zajęcie. Dużo lepiej sprawdzą się portale, które zbierają oferty od 

dużej liczby organizatorów – takie jak travelplanet.pl czy wakacje.pl. 

Sam sporo ofert zauważałem na stronach, gdzie najczęściej pojawiają się okazje 

lotnicze – polecam obserwować głównie Wakacyjnych Piratów, gdzie dość często 

oferowane są oprócz przelotów całe pakiety, jak i oferty gotowych wyjazdów z biurem 

podróży. Co jakiś czas gotowe wakacje czy loty podrzucę też do blogowej grupy na 

facebooku – Podróżnicze Okazje. 

Możesz też skorzystać z portali, które zajmują się głównie katalogowaniem ofert 

last minute, i możesz sortować je według procentowej obniżki, ceny, daty wyjazdu. Kilka 

takich stron odkryłem ostatnio, i postanowiłem się z Tobą podzielić dwiema według mnie 

najbardziej wartymi uwagi: 

 

- Last Minuter 

- Last-minute.io 

 

Podobny efekt może dać ustawienie wielu filtrów na portalu wakacje.pl, ale z tych 

narzędzi korzysta mi się naprawdę wygodnie, i bardzo łatwo może rzucić Ci się w oczy 

http://lastminuter.pl/
https://last-minute.io/


 

36 

naprawdę okazyjna oferta. 

 

Last minute, czy first minute? 

 

Jak widać, dla każdego co innego. Zarówno wczasy na ostatnią chwilę jak i te 

zarezerwowane z dużym wyprzedzeniem mogą być prawdziwą okazją. Jeśli masz dawno 

zaplanowany urlop, a do tego wybrane wymarzone miejsce, statystyki pokazują, że dużo 

bardziej może opłacić Ci się zarezerwować wczasy nawet pod koniec roku 

poprzedzającego wyjazd. Co innego, jeśli lubisz przygodę i ten dreszczyk niepewności, a 

najbardziej zależy Ci na oszczędności – z dużą elastycznością możesz ugrać naprawdę 

fajne wakacje w dobrej cenie. 

Pamiętaj o najważniejszym – cena nie powinna grać pierwszej roli! Wiadomo, że 

jest ważna, ale wybór najtańszej oferty bez oglądania się na inne czynniki może mieć 

fatalne skutki. Zanim zdecydujesz się na rezerwację – sprawdź opinie o biurze podróży, a 

także o hotelu, do którego się wybierasz. I to nie na stronie biura – wpisz nazwę hotelu w 

Google i poszukaj, co piszą na jego temat użytkownicy TripAdvisora czy w opiniach 

Google. Parę złotych więcej może być małą ceną za niezrujnowanie wakacji. 

Biura podróży a COVID 

Od marca w temacie wakacji z biurami podróży pojawiło się mnóstwo 

zamieszania. Firmy masowo odwoływały wycieczki ze względu na zamknięte granice i 

masę obostrzeń, ludzie oczekiwali na zwrot pieniędzy, a ten się nie pojawiał – ostatecznie 

rząd uchwalił przepisy, które dawały biurom szansę na utrzymanie płynności finansowej i 

opóźnienie zwrotu za odwołane wakacje o… 180 dni. Pół roku. 

Na szczęście po czasie ten przepis przestał obowiązywać, więc już nie musisz się 

martwić, że w przypadku odwołanych wakacji zamrozisz kilka tysięcy na długi czas. 

Powróciły standardowe przepisy i w przypadku anulowania imprezy turystycznej biuro 

podróży ma 14 dni na zwrot wpłaconej kwoty. I nie daj się zwieść – firmy mogą się 

upierać, że zwrócą Ci pieniądze w formie bonu, ale jeśli nie pasuje Ci takie rozwiązanie, 

nie mają wyjścia i muszą oddać gotówkę. Jest to też swego rodzaju dobre pole do 

manewru – jeśli biuro koniecznie chce, żeby pieniądze zostały w firmie i wciska Ci 

voucher, możesz ponegocjować i wywalczyć dodatkowe bonusy do kwoty bonu. 

Pamiętaj również, że po feralnych upadkach biur lata temu, gdy turyści zostawali 

pozostawieni sami sobie w obcym kraju bez możliwości powrotu powstały rozwiązania, 

które zabezpieczają turystów przed upadłością firm organizujących wczasy. Tutaj możesz 

poczytać o nowopowstałym Turystycznym Funduszu Zwrotów, a tutaj o istniejącym od 

2016 roku Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. 

Wyszukiwarki połączeń 

Trochę poteoretyzowaliśmy, czas na praktykę. Zakładanie skrzynki i czekanie na 

najlepsze oferty to trochę pasywne działanie – czekamy, aż świetna promocja spadnie 
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nam z nieba. Jeśli jednak chcesz przyspieszyć temat, możesz zacząć działać; jeśli szukasz 

też czegoś konkretnego, to możesz znaleźć to w jak najlepszej cenie. Z tymi wszystkimi 

biletami lotniczymi sprawa wygląda czasem dziwnie, ponieważ cena biletu, biorąc pod 

uwagę, że patrzymy na dokładnie ten sam termin i przewoźnika, może znacząco różnić 

się w zależności od wyszukiwarki. I nie mam tu na myśli różnic równych ułamkom 

procent – czasem może to być nawet kilkaset złotych na bilecie! Omówię więc tutaj kilka 

wyszukiwarek, z których korzystam, ale od razu zaznaczę – nie jestem robotem i nie 

potrafię ogarnąć wszystkiego, co jest dostępne na rynku. Mam też swoje przyzwyczajenia, 

choć staram się je zmieniać, gdy coś okazuje się znacząco lepsze niż rzeczy, z których 

korzystam. Wierzę więc, że choć poniższy zestaw może nie jest idealny, jest co najmniej 

dobry i przy pomocy poniższych narzędzi możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy.  

 

AzAir (www.azair.eu)  

 

Na początek mój ulubieniec. Wyszukiwarka niezbyt ładna, ale pozbawiona wielu 

efektownych fajerwerków, dzięki czemu często chodzi sporo szybciej, niż nowoczesne, 

naszprycowane wodotryskami strony internetowe. AzAir jest moją ulubioną 

wyszukiwarką połączeń lotniczych. Pozwala wyszukać wszystkie dostępne połączenia z 

danego miejsca, sortując po cenie – bez podawania miejsca docelowego. Uznajesz, że 

masz dużo czasu w danym terminie, nie masz pomysłu – zdajesz się na najtańsze bilety 

lotnicze. Za pomocą AzAir możesz bardzo dokładnie określić, co chcesz znaleźć – posiada 

wiele ustawień, możesz określić nawet, czy chcesz nocować na lotnisku, w jakie dni 

tygodnia pasuje Ci wylot, maksymalną iminimalną długość przesiadki, itp. Najważniejszą 

cechą AzAira jest jednak inny fakt – ceny w większości przypadków są aktualne. Zmorą 

wielu pośredników jest to, że ceny mogą być już od tygodnia inne niż te w wynikach 

wyszukiwania. Na stronie AzAir jest z tym dużo dużo lepiej, do tego po kliknięciu w 

wynik wyszukiwania wartość od razu się odświeża.  

 

 
 

Główna strona azair.eu wygląda tak, jak powyżej – nie są to może szczyty estetyki, 

ale grunt, że działa dobrze. Na początku wybierasz, czy szukasz lotu w jedną stronę czy 

dwie (1), następnie podajesz miejsce wylotu i lądowania (2). Co ciekawe, nie musisz 
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ograniczać się do jednego miasta czy lotniska, ale możesz wybrać np. cały kraj (jak Polska 

czy Niemcy), albo region – Wyspy Kanaryjskie, czy Wybrzeże Morza Śródziemnego. 

Bardzo ułatwia to szukanie miejsca na wakacje, gdy po prostu zależy Ci, by było ciepło. 

Kolejne przydatne opcje – (3) – dodaj lotniska w pobliżu – przydatne, gdy chcesz lecieć z 

Polski, obojętnie z jakiego miasta, ale oprócz tego interesują Cię wyloty np. z Wilna, 

Berlina czy Pragi, oraz opcja (4) – zabierz mnie gdziekolwiek. Pozwala znaleźć loty w 

dowolne miejsce na świecie w danym okresie. Przydatna, gdy nie masz pomysłu, dokąd 

polecieć, a mogą trafić się perełki. W punkcie (5) możesz wybrać, kiedy chcesz lecieć. 

Opcja pierwsza to po prostu określenie, w jakim czasie chcesz polecieć i na jak długo. Na 

przykład: interesuje Cię lot w okresie wakacyjnym, od lipca do sierpnia, ale chcesz zostać 

na miejscu około 10 dni. Wybierasz w kalendarzu daty od 01.07 do 31.08, suwakami 

ustawiasz zakres 9-11, i ujrzysz wszystkie loty w danym okresie, na 9 do 11 dni, w 

kolejności od najtańszych. W przypadku lotu w jedną stronę po prostu zaznaczasz w 

pierwszym kalendarzu kiedy najwcześniej chcesz wylecieć, a w drugim, kiedy najpóźniej 

– system będzie szukał lotu pomiędzy tymi datami. Druga opcja – określasz dokładnie 

dni, w których interesują Cię loty. Proste. Mały obszar niżej (7) pozwala określić 

dodatkowe ustawienia – liczba podróżnych, maksymalna liczba przesiadek (można 

ustawić również 0), i to, czy chcesz nocować na lotnisku w przypadku przesiadki 

(zazwyczaj dłuższa podróż, ale za to tańsze bilety). Ustaw również walutę, w jakiej chcesz 

zobaczyć ceny.  

 

 
 

Kolejny obszar (6) to Zaawansowane parametry wyszukiwania, który pozwoli 

określić parę dodatkowych rzeczy. Ja zazwyczaj prawie w ogóle nie korzystam z tej 

zakładki, ale warto rzucić okiem na to, co tam znajdziesz. Możesz podać, jakie dokładnie 

dni tygodnia Cię interesują, jeśli chodzi o loty. Kolejny podpunkt, powrót, potrafi znacząco 

pomóc w obniżeniu ceny biletu. Jeśli odhaczysz oba podpunkty, i szukasz dowolnego lotu 

z Polski, azair może znaleźć Ci połączenie np. Wrocław – Oslo i powrót Oslo – Warszawa, 
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w zależności od tego, co podasz jako miejsca startu idocelowe. Jeśli nie przeszkadza Ci 

przemieszczanie się po kraju i zmiany lotnisk – śmiało odznaczaj! Do tego parę opcji z 

ustawieniem przesiadek, jak maksymalna długość czasu na przesiadkę, zmiany lotnisk 

itp.  

Jedynym minusem AzAira jest chyba tylko liczba linii lotniczych – wyszukuje w 

bazie około 100 firm. Niektóre wyszukiwarki mają ich znacznie więcej, ale jeśli szukasz 

lotów np. tylko po Europie, to śmiało tylko i wyłącznie przez AzAir, a i do lotów 

międzykontynentalnych nadaje się świetnie. Nieraz właśnie tutaj znalazłem loty z Europy 

do USA poniżej 1000 zł w dwie strony. Uwielbiam tę wyszukiwarkę za jej aktualność, 

szybkość działania i mnogość opcji, ale mimo wszystko użwam jej głównie na Europę i 

okolice. Trzeba też dodać, że w ostatnim czasie ceny połączeń są rzadziej aktualizowane i 

coraz częściej zdarza się, że cena jest nieaktualna lub w ogóle wyszukane połączenie nie 

istnieje. Mimo wszystko, na moje oko, dalej nie ma nic lepszego z multiwyszukiwarek. 

 

Skyscanner (www.skyscanner.pl)  

 

Kolejne narzędzie, przy którym... nieraz się rozmarzyłem. A potem głęboko 

rozczarowałem. Skyscanner jest jedną z najpopularniejszych wyszukiwarek połączeń 

lotniczych. Ma ogromną bazę danych, wiele, bardzo wiele linii, ale jeden zasadniczy 

minus. Rzadko aktualizuje ceny połączeń. Zdarzyło mi się kilka razy bardzo 

podekscytować biletem jaki znalazłem, ale po kilku kliknięciach dalej okazywało się, że 

cena jest dużo wyższa niż na początku.  

 

 
 

1) Wybierasz po prostu, czy chcesz lecieć w jedną stronę czy w dwie, do tego jest 

jeszcze opcja multi-city – podajesz po kolei miejsca, które Cię interesują. W kolejnym 

miejscu (2) wpisujesz miasta wylotu i lądowania (tutaj również można wybrać dokładne 

lotnisko, miasto lub całe państwo). Za to punkt 3... To moja ulubiona opcja tej 

wyszukiwarki. Jeśli chodzi o daty lotów – możesz podać dokładne daty, kiedy interesują 

Cię loty. Możemy również wybrać opcję "Cały Miesiąc", a tam dodatkowy przycisk – 

Najtańszy miesiąc! I już, szukasz najtańszych biletów na Karaiby! Brak tutaj za to 
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określenia, chociaż mniej więcej, jak długą podróż chciałbyś odbyć. Dodatkowo, 

Skyscanner ma nową opcję znaną z Google Flights – teraz wyświetla mapę z 

połączeniami. Wystarczy wybrać, skąd chcesz lecieć, i na mapie aktualizują się kropki z 

połączeniami. Po najechaniu na dany punkt wyświetla się cena i szczegóły dotyczące 

lotów.  

 

Momondo (www.momondo.pl)  

 

Kolejna, bardzo dobra wyszukiwarka połączeń – wydaje mi się, że to właśnie tutaj 

kupowałem bilety do Ameryki Południowej za lekko ponad 800 zł. W wielu rankingach, 

jakie przeglądałem, właśnie Momondo wygrywało jako wyszukiwarka z najtańszymi 

połączeniami. Autorzy rankingów porównywali dokładnie te same loty w różnych 

narzędziach do wyszukiwania, i średnio na Momondo było najtaniej – warto mieć to w 

pamięci.  

 

 
 

Tutaj okienko wyszukiwania może wydawać się dość ubogie, ale świetne narzędzie 

dostaniesz, gdy określimy już mniej więcej to, co nas interesuje. Momondo dzieli loty na 

najtańsze, najszybsze i najlepiej dopasowane (czyli kolejno najważniejszymi czynnikami 

są: cena, jakość [szybkość], stosunek ceny do jakości). Po lewej stronie wyników 

wyszukiwania możesz dostosować dodatkowe parametry – zaznaczyć/odhaczyć lotniska 

wylotu, przylotu iprzesiadek, wybrać linie lotnicze itp. itd., a na górze masz dostęp do 

kalendarza, który pokazuje ceny lotów w innych dniach.  

 

Kayak (www.kayak.pl)  
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Kolejna potężna firma, miejsce, gdzie można szukać lotów, hoteli, samochodów, 

pakietów... ale w tym rozdziale interesują nas tylko loty. Do Kayaka jeszcze wrócimy w 

kolejnych rozdziałach, głównie przy wynajmowaniu samochodu za granicą. Na początku 

wita nas bardzo proste okno wyszukiwania, ale od razu pomaga nam w znalezieniu 

dobrego połączenia. Gdy chcesz wybrać daty lotów, w widocznych kalendarzach niektóre 

dni zaznaczone są zieloną kropką. Zielona kropka oznacza, że w tym dniu cena lotu jest 

korzystna w porównaniu do innych – i to rzeczywiście działa. Po przejściu do wyników 

wyszukiwania ukaże Ci się coś w tym stylu:  

 

 
 

To, co rzuca się w oczy, w odróżnieniu od innych stron, to porada w lewym 

górnym rogu, czy warto bilet kupować już teraz, czy lepiej poczekać, bo ceny mogą spaść. 

Powiem szczerze, że nie do końca wiem, czy to działa, czy to prosty trik by namówić Cię 

do kupna biletu jak najszybciej, bo nie korzystałem z tych podpowiedzi. Ale internet 

mówi, że korzystają z historii cen na danej trasie, i że rzeczywiście przewidywania co do 

ceny biletu (czy jeszcze spadnie, czy urośnie) często się sprawdzają. Po lewej stronie od 
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wyników znajdziesz filtry podobne jak na Momondo, a w samych wynikach 

wyszukiwania możesz sobie wybrać, u jakiego pośrednika chcesz kupić bilet (zazwyczaj 

najtańszego).  

 

Inne, warte uwagi narzędzia  

 

Matrix ITA (www.matrix.itasoftware.com)  

Narzędzie od Google, które nie pozwala kupować biletów, a jedynie wyszukiwać 

połączenia. Znajdziesz tam bardzo dużo ustawień dotyczących wyszukiwania, i – co 

najważniejsze – gdy już znajdziemy interesujący nas lot, możemy podejrzeć wiele 

informacji. Na przykład: co składa się na jego cenę (podatki, opłaty paliwowe itp.). Po 

znalezieniu lotu wystarczy wybrać odpowiednie daty u jednego z OTA (Online Travel 

Agency – np. Kayak czy Momondo) i zakupić bilet.  

 

Dzisiejsze promocje (www.zbigniewwu.pl/dzisiejszepromocje)  

To już zakładka z mojej strony. Tutaj znajdziesz tabelkę, która pokazuje 10 

najtańszych lotów z Polski do danego kraju – w tym momencie jest to około piętnastu 

krajów docelowych. Wyniki aktualizowane są raz dziennie, w nocy.  

 

Stronę stworzyłem trochę inspirując się nieistniejącym już narzędziem na stronie 

Samolotem Taniej (pamiętasz może tę prostą, ale jakże przydatną, stronę?). Warto tam 

czasem zajrzeć, również trafiają się perełki – dzięki mojemu własnemu narzędziu 

kupowałem bilety na Wyspy Kanaryjskie, wiem też, że niejeden z moich czytelników 

skorzystał właśnie z mojej strony – jeśli nie chce Ci się sprawdzać kolejnych interesujących 

Cię państw na AzAirze, to wpadnij do mnie, po chwili będzie wszystko jasne. Ale to nie 

wszystko!  

Do rozdziału o wyszukiwarkach postanowiłem dorzucić jeszcze omówienie strony 

internetowej Wizz Air. Dzięki węgierskiemu przewoźnikowi coraz łatwiej bezpośrednio 

na stronie możemy znaleźć interesujące połączenia, a dodatkowo jest jeden plus – tam 

ceny zawsze są aktualne. Tani przewoźnicy zaczynają wplatać także dodatkowe usługi 

znane nam z regularnych linii lotniczych, oczywiście za dodatkową opłatą.  

 

Funkcje strony internetowej Wizz Air  

 

Kiedyś nie do pomyślenia – strony internetowe linii lotniczych to była jakaś 

udręka, i ciężko było znaleźć chociażby jakąś mapę połączeń. Dziś jest już dużo lepiej – 

Wizz pokazuje skąd, dokąd i za ile w danym terminie, a także pomaga znaleźć fajny 

kierunek, jeśli nie bardzo wiemy, dokąd chcemy lecieć.  

Rozkład lotów – bardzo ciekawe narzędzie, które znajdziesz pod tym linkiem: 

Rozkład lotów Wizz Air, albo wybierając w górnym menu kolejno Zaplanuj -> Rozkład 

lotów. Ta opcja bardziej chyba powinna nazywać się kalendarzem cen. Wybierasz 

kierunek, który Cię interesuje, i wtedy Wizz Air pokazuje Ci cenę w każdym dniu i w 

które dni odbywają się loty. Jest to dużo wygodniejsze niż szukanie w standardowej 

wizzairowej wyszukiwarce, przydaje się szczególnie, gdy wiesz, gdzie chcesz polecieć, ale 

http://www.matrix.itasoftware.com/
http://www.zbigniewwu.pl/dzisiejszepromocje
http://wizzair.com/pl-pl/loty/rozklad-lotow
http://wizzair.com/pl-pl/loty/rozklad-lotow
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nie masz jeszcze pomysłu kiedy (albo jest Ci to obojętne, i szukasz po prostu najtańszego 

połączenia).  

Plan wyjazdu – to z kolei funkcja przydatna gdy nie wiesz, dokąd chcesz się udać. 

Dostępna pod tym linkiem: Plan wyjazdu, albo po wejściu w menu w Zaplanuj -> Plan 

wyjazdu. Wystarczy tak naprawdę wybrać miejsce wylotu i zobaczyć wszystkie dostępne 

kierunki – z przykładowymi cenami, opisami miejsc docelowych i dostępnymi tam 

atrakcjami. Masz też możliwość wygodnego przefiltrowania wyników – w zależności od 

tego kiedy chcesz wylecieć, na jak długo i w jakiej cenie.  

Mapa lotów – dostępna tutaj: Mapa lotów (lub również w menu). Prosta, łatwa i 

przyjemna w obsłudze mapa połączeń linii Wizz Air, w sumie nic więcej tutaj nie trzeba 

dodawać.  

Taryfy biletów i dodatkowe usługi – w tanich liniach takich jak Wizz Air, Ryanair 

czy Easyjet w cenie podstawowej zazwyczaj dostajesz tak naprawdę tylko bilet i 

możliwość przewiezienia małego bagażu. Za wszystkie dodatkowe wygody trzeba 

dopłacić – tutaj omówię kilka najważniejszych i najbardziej przydatnych usług 

dodatkowych.  

Warto podać jeszcze link do szczegółowego cennika – w tym miejscu znaleźć 

możesz ceny wszystkich dodatkowy usług linii Wizz Air. Wizz Go i Wizz Plus – przy 

wyborze biletu wyświetlają się ceny wszystkich trzech taryf i opisy zawartości. To 

dodatkowe taryfy biletów, które zazwyczaj opłaca się wybrać, jeśli i tak chcesz wykupić 

jakąś część dodatkowych usług. Pierwsza z nich, Wizz Go, daje Ci w pakiecie duży bagaż 

podręczny, bagaż rejestrowany 20 kg, wybór miejsca i możliwość odprawy 30 dni przed 

wylotem. Na przykładzie lotu Bruksela – Warszawa bilet Wizz Go jest droższy o 30 euro, 

a same bagaże za dopłatą kosztują 40 euro więcej. Wizz Plus to jeszcze większe 

rozszerzenie – możesz zabrać bagaż 32 kg, dowolne miejsce w samolocie (w tym w 1. 

rzędzie), a także, co najważniejsze, zmieniać rezerwację dowolną liczbę razy. Wybrać inną 

datę, a także inne kierunki, jeśli zechcesz nagle przełożyć/odwołać wyjazd. Na 

wspomnianym wyżej przykładzie bilet kosztuje 43 euro więcej od podstawowego, czyli 

oszczędność na usługach jest znacząca.  

Wizz Flex (10€) – za 10 euro dostajesz możliwość zmiany rezerwacji do 3 godzin 

przed wylotem. Możesz zmienić termin, a także kierunek naszego lotu, opłacając jedynie 

różnicę w cenie biletu. Za pomocą Wizz Flex możesz także anulować lot, wtedy dostajesz 

zwrot środków na konto Wizz i możesz wykorzystać zwrócone środki do zrobienia innej 

rezerwacji. Opłata to 10 euro za lot, czyli jeśli masz lot w dwie strony, trzeba zapłacić 

podwójnie.  

Blokada ceny (3€) – ciekawa usługa kosztująca 3 euro za lot za osobę. Za tę cenę 

kupujesz sobie pewność, że bilety, które znalazłeś, będą dla Ciebie dostępne w tej samej 

liczbie i tej samej cenie przez kolejne 48 godzin. Czy opłacalna? Ciężko powiedzieć, 

pewnie nie bardzo, ale czasem wykupienie jej może być korzystne – gdy znajdziesz 

naprawdę okazyjny lot, nie masz pewności, czy Ci pasuje, a wszystkie pobliskie terminy 

są w dużo wyższych cenach. Dostajesz wtedy dwie doby na ochłonięcie, 

przeanalizowanie wszystkiego i spokojne zastanowienie się za równowartość jednego 

piwa na wrocławskim Rynku. Szczególnie opłacalne przy dalszych kierunkach, gdzie 

bilety i tak sporo kosztują, a uda trafić Ci się perełkę.  

http://wizzair.com/pl-pl/loty/plan-wyjazdu
http://wizzair.com/pl-pl/loty/mapa
http://wizzair.com/pl-pl/loty/mapa
http://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/ceny-rabaty/wszystkie-uslugi-oplaty
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Elastyczny pasażer (10€) – usługa kosztuje 10 euro za lot za osobę i polega na tym, 

że dane pasażera możesz podać najpóźniej 3 godziny przed wylotem. Zdecydowanie fajna 

opcja, gdy masz naprawdę dobre bilety, chcesz lecieć, ale Twoi kompani nie są do końca 

zdecydowani. Zawsze możesz wtedy polecieć z kimś innym, gdy komuś coś wypadnie.  

Pierwszeństwo wejścia na pokład (5€) – usługa pierwszeństwa wejścia na pokład 

wydaje się niepotrzebna – wszak i tak każdy ma przydzielone miejsce, to już nie czasy 

walki ojak najlepsze miejsce siedzące w samolocie. Po co więc z niej korzystać? Po 

pierwsze, daje Ci możliwość zabrania dodatkowego bagażu. Do tej pory dodatkowo 

można była wziąć ze sobą malutką torebkę, teraz jest na odwrót – mały bagaż jest 

standardowym podręcznym, a po wykupieniu pierwszeństwa dodatkowo możesz zabrać 

większą walizkę – 55x40x23 cm.  

 

Funkcje strony internetowej Ryanair  

 

Irlandzki przewoźnik, podobnie jak Wizz Air, wprowadził różne taryfy lotów. 

Tutaj, oprócz podstawowej, dostępne są jeszcze Plus oraz Flexi Plus. Pierwsza daje Ci 

pierwszeństwo wejścia na pokład (oraz pewność zabrania nań bagaży podręcznych), 

nadanie bagażu rejestrowanego 20 kg, a także wybór miejsca w kabinie (ale nie każdego). 

Druga opcja zawiera wszystko, co poprzednia, oprócz – uwaga! – bagażu rejestrowanego. 

Oprócz tego możesz wybrać dowolne miejsce w samolocie, odprawić się na lotnisku, 

przebukować bilet na dowolny inny, oraz skorzystać z usługi Fast Track (przyspieszonej 

odprawy bezpieczeństwa), jeśli dane lotnisko ją obsługuje.  

Ryanair również posiada na stronie Mapę połączeń oraz kalendarz cen. Za 5 

funtów Ryanair pozwala także zamrozić taryfę na 24 godziny, co jest bardzo podobną 

usługą do Wizzowej "Blokady ceny". Od 6€ kosztuje za to pierwszeństwo wejścia na 

pokład, które pozwala zabrać ze sobą większy bagaż podręczny. Jak widać, większość 

usług dodatkowych w budżetowych liniach się pokrywa – co więcej, solidarnie 

wprowadzają nowości prawie równocześnie. Ostatnio polityka bagażowa zmienia się co 

kilka miesięcy, co wprowadza niemały chaos – mam nadzieję, że po najnowszych 

ustaleniach, będziemy mieli już trochę spokoju.  

Dodam na koniec, że od jakiegoś czasu obydwie linie posiadają możliwość wyboru 

miejsca w samolocie – każde miejsce kosztuje, ceny zaczynają się od kilku euro. Wizz Air 

natomiast w pewnym momencie poszedł śladem Ryanaira i zaczął rozsadzać daleko od 

siebie osoby z tej samej rezerwacji – co ma pewnie "zachęcać" do wykupowania choćby 

najtańszych miejsc, byle mieć pewność, że usiądzie się razem. Efekt jest taki, że przez 

kilkanaście-kilkadziesiąt minut na pokładzie panuje niemały chaos, wszyscy próbują się 

pozamieniać miejscami, a obsługa dwoi się i troi by opanować sytuację. Na razie nie 

wygląda na to, by sytuacja miała się zmienić. 

Programy lojalnościowe 

Być może spotkałeś się kiedyś z tymi nieprawdopodobnymi historiami. Wywiady i 

opowieści ludzi, którzy za grosze przemierzają świat. Którzy na co dzień żyją jak 

http://www.ryanair.com/pl/pl/tanie-loty-miejsca-docelowe
http://www.ryanair.com/pl/pl/tanie-loty-miejsca-docelowe
http://www.ryanair.com/pl/pl/tanie-loty
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przeciętni ludzie – pracują w korporacji, jeżdżą kilkuletnią Skodą, w kieszeni noszą 

zwykłego smartfona z Androidem, albo kilkuletni aparat z jabłkiem. Mają jednak 

nietypowe hobby. Hobby i umiejętności, które pozwalają im latać po świecie za grosze. 

Wynajdują niesamowite okazje, błędy taryfowe i błędy w programach linii lotniczych.  

Weekend w Nowym Jorku? Proszę bardzo. Majówka na Malediwach? Szybki, 

tygodniowy urlop na Karaibach? Nie ma problemu. Pyk, kilkadziesiąt złotych za bilety, i 

jest. Brzmi jak coś nierealnego, prawda? Może trochę tak, ale okazuje się, że latanie za 

darmo najlepszymi liniami przez cały świat dostępne jest dla każdego, kto potrafi być 

systematyczny i cierpliwy. Wyobrażasz sobie, jak siedzisz na pokładzie linii Lufthansa, 

stewardessa przynosi Ci obiad, za kilka godzin postawisz stopę w Chicago, a to wszystko 

za kilkadziesiąt złotych? Niemożliwe? Zaraz opowiem Ci, że jednak możliwe, i wcale nie 

trzeba odbyć miliona lotów po całym świecie, by nazbierać punktów na jeden dodatkowy 

lot.  

Przedtem jednak kilka słów o dodatkowym, popularnym programie linii Wizz Air.  

Wizz Discount Club 

Nie wiem, jak Ciebie, ale mnie bardzo irytowała pewna maniera niektórych stron z 

promocjami lotniczymi. Podawały one, a niektóre wciąż to robią, ceny promocyjnych 

biletów w fantastycznej cenie na, dajmy na to, Cypr. Podekscytowany klikałem w artykuł, 

a na końcu małym druczkiem dopisane było, że cena owszem, obowiązuje, ale tylko 

członków WDC. Członkostwo kosztowało ponad 100 zł i cena przestawała być już tak 

interesująca. Dziś już na szczęście bardzo rzadko spotykam się z podobną praktyką, a i 

członkostwo w klubie zazwyczaj mam wykupione – o co w takim razie chodzi?  

Masz dwie możliwości zakupu – członkostwo zwykłe (139 zł za rok) oraz 

rozszerzone (279 zł). Różnią się tym, że w pierwszej opcji zniżkę na lot masz Ty i jedna 

osoba towarzysząca, w drugiej Ty i dodatkowych 5 osób. Zniżka na każdym bilecie to co 

najmniej 10 euro, dodatkowo oszczędzimy przynajmniej 5 euro na bagażu rejestrowanym. 

Łatwo policzyć, czy opłaca się kupić WDC – gdy leciałem w 2016 roku do Gruzji, to bilety 

z wykupieniem członkostwa kosztowały mnie mniej, niż gdybym go nie kupił, więc 

zazwyczaj warto z niego skorzystać, jeśli nie latamy sami i częściej niż raz do roku. Lot w 

dwie strony dla dwóch osób to co najmniej 40€ zniżki, co daje większą kwotę, niż cena 

członkostwa. Dodatkowo, w gratisie, przez kolejnych 365 dni patrzysz na tę niższą cenę.  

Prosta sztuczka, która ma po prostu zachęcić do przelania dodatkowych 140 zł na 

konto Wizz Aira, ale jak widać działa. A teraz przejdziemy do dużo większego, dużo 

bardziej zachęcającego programu lojalnościowego.  

Miles&More 

Miles & More to największy w Europie program lojalnościowy. Założyła go 

Lufthansa, później dołączyły inne linie lotnicze (w tym nasz rodzimy LOT), w 

międzyczasie zyskał około 15 milionów użytkowników. Zasada działania jest prosta, 

podobnie jak w innych programach lojalnościowych. Robimy zakupy, rezerwujemy 
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noclegi, kupujemy bilety lotnicze, a jeśli będziemy robić to "u swoich", to powoli naliczane 

nam będą punkty, które wymienimy później na bonusy – między innymi na darmowe 

bilety lotnicze właśnie (nie do końca darmowe, ale o tym później). Zacząć jest bardzo 

prosto. Wystarczy założyć konto na stronie Miles & More. Po kilku minutach dostaniesz 

swój numer członkowski i możesz zacząć gromadzić punkty. Na start możesz dostać 500 

mil – wystarczy zapisać się do Newslettera.  

 

W jaki sposób zbierać mile?  

 

Pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście kupowanie biletów lotniczych. Za 

częste latanie będziesz mógł latać dalej. Niestety, linie budżetowe takie jak Ryanair, Wizz 

Air iinne nie biorą udziału w programie Lufthansy, więc nie jest tak prosto. Na stronie 

programu znajdziesz kalkulator, który łatwo wyliczy Ci, za jaki lot ile otrzymamy mil – i 

tak na przykład za przelot z Wrocławia do Nowego Jorku z przesiadką w Warszawie 

otrzymasz, w zależności od taryfy biletu w klasie ekonomicznej, od 1200 do 7000 mil. 

Szału nie ma, bo przecież mało kto z nas często lata za ocean. Za to lot krajowy liniami 

LOT z Wrocławia do Warszawy to 150-1000 mil, również w zależności od rodzaju klasy 

rezerwacyjnej. Fajnie, widać, że się da, choć przy częstotliwości lotów liniami LOT, 

Lufthansy itp. przeciętnego człowieka, zbyt szybko wielu mil nie uzbierasz. Co dalej? Na 

szczęście mile za loty to dopiero wierzchołek góry lodowej.  

 

Mile za rezerwacje  

 

Mile możemy zbierać za różnego rodzaju rezerwacje w podróży. Szukasz pokoju 

hotelowego? Rzuć okiem na promocje M&M, może się okazać, że za tę samą cenę pokoju, 

co normalnie, wpadnie Ci na konto dodatkowe 2-3 tysiące mil w promocji. Potrzebujesz 

wypożyczyć samochód? Wypożyczalnia Hertz ma akurat milową promocję. I tak dalej. I 

nie chodzi tu o to, żeby zawsze już korzystać tylko z firm uczestniczących w programie – 

czasem może się to w ogóle nie opłacać. Ale robiąc wszystko z głową, można bonusowo 

uzbierać całkiem niezłą sumkę mil na koncie. Na stronie programu znajdziesz aktualną 

rozpiskę wszystkich promocji milowych, a ze względu na wielkość M&M współpracuje z 

nimi naprawdę sporo przeróżnych firm.  

 

Mile za zakupy  

 

Niestety, jeśli chodzi o zakupy stacjonarne w Polsce, to oferta programu jest dość 

uboga. Mile zgarniesz za zakupy w Aparcie (każde wydane 5 zł to jedna mila na koncie), 

w niektórych sklepach wolnocłowych na lotniskach (2 zł = 1 mila) oraz w programie 

Payback. Program Payback podaję tutaj jako zupełną ciekawostkę, bo przelicznik 

wychodzi bardzo słaby – zwykle 1 punkt Payback otrzymujesz za wydane 2 złote w 

sklepach, a 5 punktów możemy wymienić na jedną milę. Daje to jedną milę za każde 

wydane 10 zł – słabo, ale z drugiej strony zawsze coś i powoli możesz dopisywać kolejne 

mile na koncie M&M. Do tego program Payback często ma dodatkowe promocje – 500 

punktów gratis za zatankowanie na stacji BP, 500 punktów za rezerwację z booking.com, 

http://www.miles-and-more.com/pl/pl/enrolment.html
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10.000 punktów za przeniesienie abonamentu do Orange itp. Wybierając oferty, z których 

i tak korzystasz, możesz spokojnie uciułać przy okazji 2-3 tysiące mil w roku.  

W tym miejscu był kolejny akapit, w którym opisywałem sposób na zdobycie 

dodatkowego tysiąca mil co miesiąc za pośrednictwem portalu HolidayCheck – niestety, 

temat od kilku miesięcy jest już nieaktualny. Za każdą recenzję hotelu na portalu 

dostawało się co najmniej 100 mil – musiał być to hotel, w którym rzeczywiście byłeś, 

administratorzy wyrywkowo proszą o przesłanie potwierdzenia rezerwacji w danym 

miejscu. Od jakiegoś czasu niestety portal akceptuje jedynie recenzje w języki niemieckim 

– jeśli masz wenę, znasz dobrze ten język, albo chcesz bawić się z translatorem, to wciąż 

może zbierać dodatkowe mile, ale jest to stanowczo trudniejsze, ze względu na barierę 

językową. Na szczęście to nie wszystkie możliwości kolekcjonowania mil:  

 

Jeszcze jedno – mile za codzienne płatności  

 

Tak, mile możesz zbierać za codzienne zakupy w sklepie, płatność za rachunek za 

telefon i tak dalej – dużo efektywniej, niż w programie Payback. Możliwość taką oferuje 

mBank ze swoją Kartą Kredytową Miles & More. Tutaj, w zależności od rodzaju karty, 

otrzymasz 1 milę za 6 lub 4 zł wydane kartą. Odsetki od wykorzystanego limitu naliczane 

są po 54 dniach, więc można śmiało przerzucić wszystkie płatności na kartę kredytową, a 

co jakiś czas spłacać tylko wykorzystany limit, dzięki czemu nie zapłacisz ani grosza 

odsetek, a zbierać będziesz co miesiąc pokaźną sumę mil. Załóżmy, że trafia do Ciebie 

zwykła karta mBanku, nie premium, a wydatków co miesiąc masz niecałe 2500 zł. Daje Ci 

to 400 mil miesięcznie, czyli prawie 5 tysięcy za rok korzystania z karty. Całkiem w 

porządku, prawda? Niestety karta ma duże opłaty roczne, ale jeśli będziesz jej często 

używać, to możesz nie zapłacić ani grosza, oprócz opłaty za wydanie karty. Wszystkie 

szczegóły w linku powyżej – polecam dokładnie zapoznać się z warunkami i sprawdzić, 

czy na pewno jesteś w stanie wyrobić limity, żeby korzystanie z karty Ci się opłaciło, a nie 

było dopłacaniem do interesu. 

 

No dobrze, uzbierałem trochę mil. Co dalej?  

 

Po pierwsze, loty w standardzie kosztują dość sporo. Przykładowy lot do USA i z 

powrotem to wydatek rzędu 60.000 mil, które uzbierać, umówmy się, byłoby dość trudno. 

Druga sprawa, to fakt, że mile to nie wszystko. Do ceny biletu w milach trzeba doliczyć 

dopłaty, które trzeba zazwyczaj opłacić gotówką (można zrobić to również milami, ale 

zupełnie się to nie opłaca). Możesz korzystać z bonusowych mil w ten sposób, albo 

możesz też czekać na promocje, które trafiają się co jakiś czas (a zazwyczaj trwają non 

stop, tylko za każdym razem na inne kierunki). W tym miejscu nadszedł czas na polecenie 

świetnego bloga, Lojalny Pasażer, na którym autor opisuje wiele ciekawostek związanych 

z programem Miles & More i nie tylko. W jednym z wpisów związanym z promocją na 

kupowanie biletów za mile pokazuje, że lot po Europie w dwie strony (np. do Paryża, 

Wenecji czy Barcelony) można było zarezerwować już za 7 tysięcy mil. Do USA – już od 

25 tysięcy mil w dwie strony! Przykładowa rezerwacja z powyższego artykułu na trasie 

Warszawa – Astana – Warszawa to wydatek 40.000 mil z konta + 84 zł dopłat 

http://www.mbank.pl/indywidualny/karty/karty-kredytowe/karta-kredytowa-miles-and-more/
http://www.mbank.pl/indywidualny/karty/karty-kredytowe/karta-kredytowa-miles-and-more/
http://lojalnypasazer.pl/promocja-milowa-lot-loty-europie-5000-mil-3/
http://lojalnypasazer.pl/promocja-milowa-lot-loty-europie-5000-mil-3/
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lotniskowych. Stanowczo taniej można było polecieć choćby do Los Angeles (25.000 mil) – 

co wydaje się być już bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Za mile można klecić dowolne 

podróże – na powyższym blogu znajdziesz choćby propozycje podróży dookoła świata. 

Na przykład trasa Bruksela – Tokio – Sydney – Los Angeles – Nowy Jork – Warszawa to 

110.000 mil i 916 zł opłat lotniskowych. Brzmi nieźle, prawda? Możliwości wykorzystania 

mil jest dużo więcej – można podwyższyć klasę kupionego już biletu, zarezerwować 

nocleg czy wypożyczyć samochód. Temat zdecydowanie nie jest na jeden wpis, i po 

głębsze jego zrozumienie odsyłam jeszcze raz na bloga Lojalnego Pasażera.  

 

Dla kogo jest program?  

 

Czy da się latać non stop za darmo, korzystając z Miles & More? Pewnie się da, 

wyszukując kolejne dziury w programach i bonusach, zbierając co miesiąc tysiące mil bez 

uszczerbku dla portfela. Ale program ten daje dodatkowe możliwości dla ludzi, którzy nie 

chcą bawić się w ślęczenie non stop nad dziurami w promocjach. Korzystając z bonusów 

na co dzień, płacąc kartą za zakupy i pisząc recenzje z miejsc, które odwiedziłeś, możesz 

raz na rok czy dwa uzbierać sobie mile, które pokryją koszt biletów lotniczych w Twoje 

wymarzone miejsce – USA, Japonia, Chiny czy Australia.  

Karty Kredytowe 

Chciałem opisać tutaj karty kredytowe dwóch dobrze znanych nam przewoźników 

– Ryanair oraz Wizz Air, ale jest z tym trochę zamieszania. Karty Ryaniara ostatnio 

obsługiwał bank BPH, który w ostatnich latach został przejęty przez Alior Bank. Na 

stronie przewoźnika wprawdzie znajdziemy jakieś informacje na temat karty kredytowej, 

ale są bardzo ogólnikowe, a link mający prowadzić do formularza, w którym można 

aplikować o kartę, prowadzi do głównej strony banku, na której nic nie można znaleźć. 

Podobny bałagan panuje z Wizz Airem – karty obsługuje bank BNP Paribas, na jego 

stronie internetowej nie można znaleźć ani słowa o karcie, różne źródła donoszą, że kartę 

można wyrabiać, a inne, że nie można. Jedna z informacji, do których się dokopałem 

mówi, że wnioskować o kartę mogą jedynie klienci, którzy posiadają produkty założone 

w byłym Raiffeisen Polbank (to Raiffeisen obsługiwał karty Wizz przed połączeniem z 

BNP)21. Rzućmy więc okiem tylko ogólnie, co oferuje nam Wizz Air w zamian za 

korzystanie z karty kredytowej. Po pierwsze, za samo posiadanie karty z automatu 

otrzymujesz członkostwo w Wizz Discount Club. Z informacji na forach wynika, że do tej 

pory otrzymywało się wersję rozszerzoną, która pozwalała kupować tańsze bilety aż 5 

osobom towarzyszącym, ale w tym roku większość osób otrzymuje przedłużenie już w 

wersji standard.  

W ramach karty kredytowej otrzymujesz do dyspozycji pewien limit kredytowy, i 

przy każdych zakupach z wykorzystaniem karty wydawane przez Ciebie pieniądze są 

przeliczane na punkty. Za każde wydane 10 zł otrzymujesz jeden punkt (całkiem 

niedawno zasady były korzystniejsze – 5 zł za jeden punkt). Jeśli będą to zakupy na 

stronie wizzair.com, punkty liczone są podwójnie. Do tego na start dostaniesz 500 



 

49 

punktów, jeśli w ciągu pierwszych 6 miesięcy posiadania karty zrobisz jakiekolwiek 

zakupy. Co można zrobić ze zgromadzonymi punktami? Możesz zamienić je na złotówki 

do wydania na stronie Wizz Aira, za każde zgromadzone 10 punktów otrzymasz 1 zł do 

wykorzystania. Krótko mówiąc, za zakupy na stronie węgierskiego przewoźnika 2% 

kwoty wraca do Ciebie, a w przypadku wszystkich innych wydatków otrzymujesz z 

powrotem 1%. Niby niewiele, ale jeśli będziesz korzystać z karty z głową, to dość szybko 

uzbierasz sporą sumkę na darmowe bilety, a nie zapłacisz ani grosza odsetek od zakupów 

dokonanych kartą – obowiązuje dość standardowy, nawet 56-dniowy okres 

bezodsetkowy. Dopiero po określonym terminie bank zacznie naliczać dodatkowe odsetki 

od wykorzystanego limitu kredytowego. Weźmy na przykład sytuację, w których 

zaczynasz korzystać z karty Wizz Air i decydujesz się płacić nią za zakupy w sklepach 

oraz przez internet. Jeśli miesięcznie wydajesz około 1500 zł, to co miesiąc uzbierasz 150 

punktów, czyli 1800 rocznie. Daje to 180 zł do wykorzystania na bilety lotnicze – za 

darmo. Wystarczy co miesiąc pamiętać, by ze swojego konta bankowego spłacić 

wykorzystany limit kredytowy.  

Karty kredytowe to bardzo atrakcyjny temat, który pozwala zebrać sporo 

dodatkowych środków do wydania na bilety lotnicze poprzez zwykłe, codzienne zakupy 

– pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja zostanie unormowana i z 

chaosu wyłoni się nowa, atrakcyjna oferta w wyniku współpracy linii lotniczych z 

bankami, po którą będzie można się udać bez odbijania się co chwilę od bankowej 

biurokracji.  

Inne programy lojalnościowe 

Powyżej opisałem tylko dwa z setek programów na całym świecie. Wizz Aira, 

ponieważ jest nam dość bliski – masa osób lata tą linią w różne zakątki Europy, jak i 

Miles&More – ze względu na to, że jest największym i najpopularniejszym z lotniczych 

programów lojalnościowych. Jasne jest, że istnieją także inne – za każdym razem kupując 

bilety natykam się na nowe pomysły w przeróżnych liniach, ale zbyt rzadko latam jakąś 

jedną konkretną, by w ogóle się nimi interesować. Ale jeśli często latasz np. Norwegianem 

służbowo, na pewno warto zagłębić się w tajniki jego programu lojalnościowego – zawsze 

można przy okazji skorzystać. Po coś te programy przecież istnieją!  

Tanie loty międzykontynentalne 

Tanie loty kojarzą się głównie z dwoma przewoźnikami. Mowa oczywiście o 

liniach Ryanair i Wizz Air, którymi dotrzemy, często nawet za kilkanaście złotych, 

głównie do krajów europejskich (choć i tutaj jest kilka egzotycznych kierunków). Lata 

temu na którymś z głównych portali pojawił się artykuł o tym, jakoby Ryanair planował 

otwarcie budżetowych połączeń (od 10€!) z Europy do USA (pierwszy komentarz brzmiał 

mniej więcej tak: "jeśli zbiegnie się to ze zniesieniem wiz do USA, to ostatni gasi światło"), 

ale temat gdzieś się rozpłynął. Czy znaczy to, że daleki, kilkugodzinny lot do odległego 

kraju musi wiązać się z wydaniem kilku tysięcy złotych? Na szczęście – absolutnie nie.  
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Prawdziwy low-cost – linie lotnicze Norwegian  

 

Norwegia i niskie ceny? Brzmi trochę jak oksymoron, w końcu ceny w tym kraju są 

jednymi z najwyższych na świecie. Norweskie linie mają jednak naprawdę bogatą ofertę. 

Sporo lotów w Europie, do tego siatka połączeń z Azją (np. Singapur), Ameryką Północną 

i Południową, Afryką... Co ciekawe, Norwegian stosuje politykę bardzo dobrze znaną 

choćby Ryanairowi. Możesz kupić najtańszy pakiet biletowy, w cenie którego otrzymasz 

tylko przelot i bagaż podręczny. Nie wybierzesz miejsca, nie dostaniesz posiłku, nie 

zabierzesz większej torby – za każdą z tych rzeczy trzeba będzie zapłacić osobno. Ktoś, 

kto oczekuje komfortu, wykupi sobie wszelkie dogodności i tyle, a jak komuś zależy na 

jak najtańszym dostaniu się do Azji, by leniuchować – proszę bardzo, przemęczy się kilka 

godzin z kanapką i oszczędzi sporo na przelocie. Bilet z Singapuru do Londynu kosztował 

mnie niecałe 500 złotych, a mogłem zapłacić jakieś 2/3 tej ceny, gdybym był bardziej 

cierpliwy. Za śmieszne wręcz pieniądze spędziłem 14 godzin na pokładzie pięknego 

Dreamlinera, pokonując ponad 10 tysięcy kilometrów. Wprawdzie to połączenie już nie 

istnieje – linie wycofały się całkowicie z Singapuru i w Azji Południowo-Wschodniej 

obsługują jedynie Krabi i Bangkok w Tajlandii, ale siatka połączeń wciąż jest bogata. 

Oczywiście, na wielu kierunkach ceny są wręcz zabójcze i typowo norweskie, ale 

wystarczy trochę posiedzieć nad kalendarzem lotów i zobaczymy, że naprawdę wiele 

połączeń można znaleźć w znacząco niższej niż średnia rynkowa cenie.  

Niestety, linia budżetowo szoruje po dnie, akcje są warte tyle co nic i już kilka razy 

wieszczono jej bankructwo, ale na razie rząd Norwegii jako-tako podtrzymuje linie przy 

życiu kroplówką w postaci pożyczek/dotacji. Jak to się skończy - ciężko przewidzieć. 

 

Azjatycki Scoot  

 

Linie Scoot pochodzą z Azji, dokładnie z Singapuru, i dopiero niedawno zaczęły 

pojawiać się na europejskim rynku. Przez długi czas jedynym połączeniem był lot Ateny – 

Singapur, ale od kilku miesięcy można latać również z Berlina (lotnisko Tegel). 

Korzystałem z tych linii pierwszy raz na krótkiej trasie Kuala Lumpur – Singapur (około 

45 minut lotu), i byłem zaskoczony – czułem się, jakbym nagle znalazł się w Europie i 

wsiadł na pokład Ryanaira. Podobne kolory, podobna polityka cenowa, tyle samo miejsca 

w fotelu. Czyli tyle, co nic. Ale stawki Scoota są naprawdę konkurencyjne, z Europy do 

Azji Południowo-Wschodniej dotrzemy już za jakieś 700 zł, do tego mają rozbudowaną 

siatkę połączeń. Chiny, Japonia, Indie, Australia, i wiele więcej. Ostatnio dotarłem ze 

Scootem z Europy do Australii, na pokładzie Dreamlinera. Muszę przyznać, że mimo, iż 

Norwegian i Scoot za cenę biletu oferują tylko jedno – przelot, to z norweskimi liniami 

leciało mi się zdecydowanie wygodniej. Największym atutem jest fakt, że przy każdym 

siedzeniu mamy dostępny monitor z dużą bazą filmów, informacji o locie, przez który 

możemy również zamówić sobie posiłek i zapłacić kartą – w Scoocie monitory w ogóle nie 

są zamontowane. Nawet w samolotach przeznaczonych na kilkunastogodzinne trasy.  

 

Zaglądamy do sąsiadów – Ukraine International Airlines  
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Z tymi liniami akurat nie mam żadnego doświadczenia, ale zdecydowanie warto o 

nich wspomnieć. Co jakiś czas słychać, że pojawiają się atrakcyjne cenowo przeloty z 

Warszawy do Bangkoku – zwykle poniżej 1400 zł w dwie strony, z przesiadką w Kijowie. 

Co ciekawe, tutaj cena obejmuje posiłek oraz bagaż rejestrowany, czyli trochę inaczej, niż 

w przypadku poprzednich przewoźników. Z tego co wiem, linie nie oferują najwyższego 

komfortu, i pewnie większość będzie wolała dopłacić te kilka stówek, by spędzić czas 

komfortowo w samolotach chociażby Qatar Airways, ale... jeśli ktoś woli zaoszczędzone 

600 złotych przeznaczyć na dwa tygodnie noclegów w Tajlandii – droga wolna.  

 

Tym razem nie z Europy – Air Asia  

 

Potężne, największe tanie lotnicze w Azji. Z wielką siatką połączeń, która niestety 

nie dotarła jeszcze do Europy. Mimo to warto napisać parę słów o Air Asia, bo ceny mają 

naprawdę sympatyczne (zwłaszcza, jeśli rezerwuje się bilety ze sporym wyprzedzeniem), 

i w Azji można nimi dolecieć naprawdę wszędzie. Malediwy? Pewnie. Indie? Nie ma 

sprawy. Australia? Jasne – zachód, wschód, czy północ? A może Japonia? Chiny? Hawaje? 

Mnóstwo połączeń i naprawdę dobre ceny, czasem boli tylko niestandardowe 

ograniczenie bagażu podręcznego do... 7 kilogramów. Leciałem tymi liniami kilka razy, 

lot opóźniony miałem tylko raz, a i tak wyszło ciekawie. Zobaczyłem, że mój lot ma 

opóźnienie co najmniej trzygodzinne (był to lot powrotny z Bali do Kuala Lumpur). 

Jednocześnie zauważyłem, że poprzedni lot na tej trasie również jest opóźniony – o jakieś 

2-3 godziny i właśnie zaczyna się wpuszczanie na pokład. Trochę biegania po lotnisku, 

uśmiechów przemiłych stewardess i udało mi się być na miejscu pół godziny wcześniej, 

niż powinienem, zamiast z kilkugodzinnym opóźnieniem. W tym miejscu znajdował się 

opis bardzo przyjemnej, islandzkiej linii WOW Air, o której jeszcze pod koniec 2018 roku 

pisałem, jak fajne połączenia do USA oferuje. Nie tylko z Islandii – do Stanów 

Zjednoczonych można było polecieć z wielu miast w Europie w naprawdę atrakcyjnej 

cenie i był to jeden z niewielu przewoźników, którzy oferowali niższe ceny za Ocean 

Atlantycki w zamian za podróż jedynie z bagażem podręcznym. w kwietniu 2019 linie 

ogłosiły jednak bankructwo, co niestety nie jest tak rzadkie wśród linii lotniczych.  

 

Pojedyncze połączenia z Europy – Ryanair i Wizz Air  

 

Nie można zapominać, że w kilka miejsc poza Europą polecimy również z bardziej 

znanymi nam przewoźnikami. Ryanair i Wizz Air oferują połączenia na Wyspy 

Kanaryjskie, do Gruzji, Izraela, a także choćby do odległego Dubaju czy stolicy 

Kazachstanu – Astany. Jak widać, możliwości latania daleko bez nabitego portfela jest 

sporo. Regularnie trafiają się oferty francuskich linii lotniczych, które za ~300 euro oferują 

lot w dwie strony na francuską część Karaibów. Pewne hiszpańskie linie lotnicze 

oferowały połączenie na Dominikanę z Barcelony za... około 700 zł. Do tego co chwilę 

pojawiają się jednorazowe promocje różnych linii i błędy taryfowe, które przy 

odpowiedniej elastyczności potrafią znacząco obniżyć koszt dalekiego wypoczynku.  
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Bagaż 

Temat rzeka. Największa zagadka i stres ludzi, którzy pierwszy raz decydują się na 

lot tanimi liniami, bez bagażu rejestrowanego. Co mogę zabrać? Do czego się spakować? 

Mogę wziąć pilniczek? A te perfumy? Do tego internet pełen jest nieaktualnych informacji, 

czemu trudno się dziwić przy ostatnich ciągłych zmianach w liniach. Tu można zabrać na 

pokład, tu trzeba go nadać przy odprawie, mimo, że to bagaż podręczny. Tutaj wymiary 

takie, tu takie, tu się zmieniły, a weź za dużą o centymetr walizkę, i traf na upierdliwą 

obsługę, to... zostawiasz walizkę, albo dopłacasz kilkadziesiąt euro. W rzeczywistości 

sprawa nie jest aż tak skomplikowana – choć spakowanie się przepisowo w bagaż 

podręczny może wydawać się czasem misją na Marsa. Grunt, to dobrze się przygotować.  

 

Wymiary bagażu podręcznego w Ryanair i Wizz Air  

 

Ostatnio było z tym trochę zamieszania, poniższe zestawienie aktualne jest na 

dzień 1 listopada 2018 roku. Zawsze możesz rzucić okiem na mój artykuł na blogu, który 

na bieżąco aktualizuję i znaleźć tam najświeższe informacje. Albo po prostu wejść na 

stronę linii lotniczej.  

Ryanair – na pokład możesz zabrać walizkę o wymiarach 40x20x25 cm. Do tej pory 

podobnych wymiarów był mniejszy bagaż podręczny, a można było zabrać ze sobą 

dodatkową, większą walizkę. Teraz większą walizkę (55x40x20 cm, do 10 kg) można 

zabrać jedynie w przypadku wykupienia pierwszeństwa wejścia na pokład, lub za 8/10€ 

nadać przy odprawie walizkę do odprawy – jest to w rzeczywistości mały bagaż 

rejestrowany w niższej cenie (ograniczony również do 10 kilogramów).  

Wizz Air – po wielokrotnych zmianach węgierskie linie postawiły na podobne 

rozwiązanie do Ryanaira. Na pokład możesz zabrać ze sobą walizkę o wymiarach 

40x30x20 cm. Większy bagaż podręczny (do 55x40x23 cm) możesz zabrać ze sobą na 

pokład pod warunkiem wykupienia pierwszeństwa wejścia na pokład. Wizz również 

wprowadził nowy, mniejszy bagaż rejestrowany, do 10 kg, w niższej cenie.  

 

Wymiary – czy zawsze muszę się w nich zmieścić?  

 

Często pada pytanie – czy wymiary bagażu muszą być dokładnie takie, jak w 

regulaminie, czy raczej "na oko"? W teorii wszystko wygląda tak, że na lotnisku znajdują 

się specjalne skrzynki o wymiarach bagażu podręcznego i jeśli Twój bagaż się tam 

zmieści, to wchodzisz na pokład, jeśli nie – dopłacasz, albo się przepakowujesz. Tyle z 

teorii. W praktyce, mój bagaż sprawdzano tylko dwukrotnie. Jak to zwykle wygląda? 

Wszystko zależy tylko i wyłącznie od obsługi. Nieraz widziałem, jak ludzie wchodzili do 

samolotu z plecakami wielkości bagażu rejestrowanego – wypchane po brzegi plecaki po 

50-60 litrów, które za Chiny nie zmieściłyby się w wyznaczonych skrzynkach. Za to 

zdarzyło mi się chyba dwukrotnie być świadkiem sytuacji, gdy obsługa była bardzo, ale to 

bardzo uparta. Jeden człowiek miał walizkę dużo mniejszą od podanych wymiarów, ale 

nie mieściła się na grubość pod żadnym kątem – brakowało na oko centymetra. Nie było 

litości, przepakowanie albo dopłata ~200 zł. Dlatego uwaga – możesz polecieć z 

http://zbigniewwu.pl/bagaz-podreczny-w-samolocie-co-mozna-czego-nie-mozna-plecak-czy-walizka/
http://zbigniewwu.pl/bagaz-podreczny-w-samolocie-co-mozna-czego-nie-mozna-plecak-czy-walizka/
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podręcznym dużo większym od regulaminowego, ale mogą Cię nie wpuścić, gdy 

przekroczysz jeden z wymiarów o centymetr. Ja wolę się nie stresować i nie przejmować, i 

zawsze pakuję się w ustalone wymiary, a później po prostu spokojnie przechodzę przez 

bramki i idę do samolotu.  

 

Jak to jest z tymi płynami?  

 

Podobnie jak z bagażem, bardzo dużo zależy od obsługi lotniska. Teoretycznie 

każdy płyn powinien mieć opakowanie do 100 ml, i wszystkie nasze butelki/pojemniki 

powinniśmy zmieścić do przezroczystej torebki 20×20 cm, a do tego ich łączna pojemność 

nie może przekroczyć 1 litra. Raz tylko zdarzyło mi się, żeby obsługa kazała zmieścić 

wszystko w jednej torebce, a nadwyżkę wyrzucić. Za to reguły 100 ml pilnują chyba 

wszyscy, i jeżeli będziesz próbować wnieść na pokład perfumy czy cokolwiek o 

pojemności wyższej, najprawdopodobniej to stracisz przed wejściem za strefę 

bezpieczeństwa. Polecam zdecydowanie pamiętać, by nie musieć potem wyrzucać 

ulubionych perfum. Wnieść możemy praktycznie wszystko, leki i krople do oczu nawet 

powyżej 100 ml, ale należy to zgłosić wcześniej ochronie. Pasta do zębów, kremy, 

dezodoranty, perfumy – wszystko to możesz wnieść na pokład.  

 

Zakupy w sklepie wolnocłowym  

 

I tutaj możemy poszaleć. w sklepie wolnocłowym możemy zrobić zakupy, jakie 

tylko dusza zapragnie, i nie musimy się martwić, czy dodatkowe butelki czy kartony 

papierosów zmieszczą nam się do bagażu podręcznego. W sklepach zakupy pakowane są 

w specjalne, hermetycznie zamknięte torby.Wszystko, co znajduje się w takiej torbie jest 

poza limitem bagażu podręcznego, czyli możesz zabrać ze sobą trochę alkoholu, słodyczy 

itp. i nie przejmować się, czy spakujesz to do walizki, a także limitem 100 ml czy innymi 

ograniczeniami. Oprócz tych, które nakłada na Ciebie prawo państwa, do którego 

zmierzasz. Teoretycznie zakupów ze sklepu wolnocłowego nie można nam otworzyć aż 

do wylądowania w miejscu docelowym. Praktycznie nieraz widziałem, jak jeszcze przed 

wylotem w terminalu różni ludzie raczyli się trunkami wysokoprocentowymi i raczej 

nikomu to nie przeszkadzało, gdy było robione w miarę dyskretnie. Zdecydowanie nie 

polecam za to otwierania torebek z wolnocłówki w przypadku przesiadek. Jest duża 

szansa, że zakupy stracimy na jakiejś kontroli po drodze.  

 

Co mogę, a czego nie mogę spakować? 

 

Żeby na szybko opisać przedmioty, których nie możesz zabrać ze sobą na pokład 

samolotu, musiałbym użyć stwierdzenia w stylu: wszystkie przedmioty, którymi łatwo i 

szybko możesz zrobić komuś krzywdę. Odpadają śledzie do namiotu, wszelkie ostre 

przedmioty (nawet nożyczki i pilniczki). Wszystkie materiały łatwopalne. Gaz pieprzowy. 

Samsung Galaxy Note 7. I tak dalej. Tutaj link do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie 

znajdziesz białą listę i przepisy:  
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https://ulc.gov.pl/pl/component/content/article?id=999:lista-przedmiotow-zabr

onionych-i-dozwolonych 

 

A tutaj wszystko podane dodatkowo w formie miłej dla oka i wygodnej tabelki:  

 

http://www.biletylotnicze.pl/poradnik-podroznika/Bagaz/Przedmioty-zabronio

ne-i-dozwolone-w-przewozie-samolotowym  

 

Zawsze warto sprawdzić przy pakowaniu, co możemy, a czego nie możemy 

zabrać. Ja nie spodziewałem się na przykład, że mogę zabrać cały namiot wraz ze 

stelażem, jedynie śledzie musiałem zostawić w domu.  

I to tyle ścisłej teorii – pamiętaj, że o kontrolach na bramkach bezpieczeństwa nie 

decyduje w żadnym wypadku linia lotnicza, a firma obsługująca lotnisko. Pytanie, czy w 

Wizzie uda Ci się przewieźć namiot powinno się kierować tak naprawdę do obsługi 

lotniska, a nie do linii lotniczych. Po teorii czas na trochę praktyki – w rozdziale piątym 

opowiem Ci, jak spakowałem się w bagaż podręczny na sześciotygodniową podróż, i 

dlaczego z wyjazdu na wyjazd pomniejszam swój ekwipunek. Znajdziesz tam też sporo 

wskazówek odnośnie pakowania się nie tylko do samolotu, a tymczasem przejdźmy do 

kolejnego tematu.  

Opóźniony lot 

Wyobraź sobie taką scenkę: siedzisz na lotnisku, czekając na samolot powrotny do 

domu. Jesteś już zmęczony podróżą powrotną, odprawą i całym zamieszaniem 

organizacyjnym związanym z lotem powrotnym. Nagle pojawia się informacja, że lot 

będzie opóźniony kilka godzin. Pracownik przewoźnika informuje, że do odebrania będą 

vouchery o wartości 20 euro, i że przy odbiorze będzie trzeba coś podpisać. Zapala Ci się 

w głowie lampka – pewnie przysługuje mi odszkodowanie, a voucherem chcą mnie zbyć i 

sprawić, żebym się go zrzekł. Szybki research w internecie nie potwierdza, ani nie 

zaprzecza – informacje są sprzeczne. Co robić? Ten rozdział odpowie Ci na powyższe 

pytania, a dodatkowo może wprowadzić szeroki uśmiech na Twoją buzię – niejednej 

osobie kilkugodzinne opóźnione samolotu... zwróciło koszt całych wakacji!  

Na początek – kogo dotyczą poniższe informacje?  

 

DOTYCZĄ: NIE DOTYCZĄ: 

W przypadku lotów w obrębie UE 

obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub 

z kraju spoza UE 

W przypadku lotów z kraju spoza UE 

odbywających się do UE i obsługiwanych 

przez linie lotnicze z kraju spoza UE 

W przypadku lotów z kraju spoza UE do UE 

obsługiwanych przez linie lotnicze z UE 

W przypadku już otrzymanych świadczeń 

(odszkodowanie, zmiana planu podróży, 

pomoc) na podstawie odpowiednich 

przepisów kraju spoza UE w związku z 

problemami dotyczącymi lotu 

http://ulc.gov.pl/pl/component/content/article?id=999:lista-przedmiotow-zabronionych-i-dozwolonych
http://ulc.gov.pl/pl/component/content/article?id=999:lista-przedmiotow-zabronionych-i-dozwolonych
http://www.biletylotnicze.pl/poradnik-podroznika/Bagaz/Przedmioty-zabronione-i-dozwolone-w-przewozie-samolotowym
http://www.biletylotnicze.pl/poradnik-podroznika/Bagaz/Przedmioty-zabronione-i-dozwolone-w-przewozie-samolotowym
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W przypadku lotów z UE do kraju spoza UE 

obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub 

z kraju spoza UE 

 

 

- UE oznacza 28 krajów UE, w tym Gwadelupę, Gujanę Francuską, Martynikę, Reunion, 

Majottę, Saint-Martin, Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.  

- Do UE nie należą Wyspy Owcze, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie  

- Dane z tabeli pochodzą ze strony 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_pl.htm  

 

Czyli, krótko mówiąc, przepisy, o których teraz będzie mowa, i o które chodzi 

zazwyczaj, działają tylko na terenie UE + kilku państw, które z UE ściśle współpracują. 

Nie mają absolutnie żadnego zastosowania w przypadku, gdy na przykład opóźni Wam 

się lot z Nowego Jorku do Sydney. Mogą mieć za to zastosowanie, gdy lecicie z NY do 

Frankfurtu z Lufthansą, ale nic Wam po nich, gdy na tej samej trasie polecicie z 

przewoźnikiem Qatar Airways. Wystarczy trzymać się powyższej tabelki i wszystko 

powinno być jasne. 

 

Święte rozporządzenie unijne  

 

Wszystko rozbija się tak naprawdę o jeden przepis – rozporządzenie UE nr 

261/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku, którego pełną treść w wybranym języku możesz 

znaleźć tutaj. O czym mówi? Skrótowo chodzi o to, że możesz domagać się 

odszkodowania od linii lotniczych w kilku przypadkach:  

 

● gdy Twój lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny,  

● gdy Twój lot jest odwołany,  

● gdy nie zostaniesz wpuszczony na pokład swojego samolotu.  

 

Linie nie są zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, jeśli lot jest 

opóźniony/odwołany z przyczyn, na które nie mają wpływu. Do takich należą na 

przykład złe warunki pogodowe, czy strajk pracowników lotniska – wtedy, niestety, po 

prostu mamy pecha.  

 

Aktualizacja z maja 2018  

 

Pod koniec kwietnia 2018 roku Sędziowie Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości zadecydowali, że strajk pracowników linii lotniczej nie może być 

podstawą do uchylenia się od odpowiedzialności za odwołanie/opóźnienie lotu przez 

przewoźnika. Tak temat tłumaczy nam jeden z prawników firmy AirCashBack:  

 

Z punktu widzenia pasażerów, których loty zostały odwołane, strajk pracowników PLL 

LOT ma jedną zaletę. Zgodnie z najnowszą interpretacją przepisów rozporządzenia 261/2004, 

dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 kwietnie br., wynika, że 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
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wykładni tego rozporządzenia należy dokonywać w taki sposób, że spontaniczna nieobecność 

znacznej części załogi (tzw. „dziki strajk") nie wchodzi w zakres pojęcia „nadzwyczajnych 

okoliczności". Oznacza to, że tacy pasażerowie mogą skutecznie dochodzić odszkodowania od linii 

lotniczych za odwołanie lotu. Strajk personelu przestał być zatem okolicznością wyłączającą 

odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika.  

 

W każdym innym przypadku praktycznie zawsze przysługuje Ci odszkodowanie, 

nawet jeśli przedstawiciel linii będzie mówił inaczej i opowiadał bajki, że opóźnienie nie 

wystąpiło z ich winy. Problemy techniczne czy każda inna przypadłość to jak najbardziej 

jest wina przewoźnika i Twoje kilkugodzinne gnicie na lotnisku powinno zostać Ci 

zrekompensowane. Warto dodać, że poniższe odszkodowania są dodatkiem do tego, co 

powinieneś otrzymać na lotnisku: napoje, posiłki, zakwaterowanie w przypadku zmiany 

daty lotu, transport do miejsca zakwaterowania, dostęp do telefonu. Okej, po kolei:  

 

Opóźnienie lotu powyżej 3 godzin  

 

Tutaj wysokość przysługującego nam odszkodowania najlepiej zilustruje poniższa 

tabelka:  

 

Wysokość odszkodowania Długość lotu 

250€ <=1500 km 

400€ W UE: wszystkie loty > 1500 km Poza UE: 

loty w przedziale 1500 – 3500 km 

600€ Wszystkie loty >3500 km 

 

I tutaj sprawa jest naprawdę prosta – czekamy na lotnisku powyżej 3 godzin, to 

odszkodowanie należy nam się jak psu buda, oprócz pewnych przypadków 

wymienionych wcześniej.  

 

Odwołanie lotu  

 

Tutaj wszystko lekko się komplikuje. Zaczniemy od tabelki podobnej do 

powyższej:  

 

Opóźnienie do 2h Opóźnienie 

ponad 2h 

Opóźnienie 

ponad 3h 

Opóźnienie 

ponad 4h 

Długość lotu w 

km 

125€ 250€ 250€ 250€ Mniejsza lub 

równa 1500 km 

200€ 400€ 400€ 400€ wszystkie loty w 

UE > 1500 km, i 

poza UE w 

przedziale 1500 – 

3500 km 

300€ 300€ 300€ 600€ wszystkie loty 
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poza UE powyżej 

3500 km 

 

Jak widzisz, opcji jest już tutaj więcej i wszystko zaczyna robić się trochę bardziej 

zagmatwane. Przede wszystkim, jeśli Twój lot jest odwołany, przewoźnik powinien 

zaproponować coś w zamian. I nawet, jeśli zadziała od razu i dolecisz na miejsce z 

minimalnym opóźnieniem, odszkodowanie i tak Ci przysługuje (oprócz zwrotu ceny 

biletu / zapewnienia alternatywnego lotu). Warto wspomnieć, że w przypadku, gdy 

przewoźnik poinformował pasażerów co najmniej 14 dni wcześniej o odwołaniu lotu, 

odszkodowanie nie przysługuje. To samo w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, jak 

strajki czy niebezpieczne warunki pogodowe. Ale w drugim przypadku oczywiście 

możemy liczyć na pomoc przewoźnika, który musi nam zapewnić zwrot kosztów biletu, 

alternatywny transport do miejsca docelowego czy zmianę rezerwacji na późniejszy, 

dogodny termin.  

 

Niewpuszczenie na pokład  

 

Oczywiście nie mam tu na myśli sytuacji, kiedy się zataczasz, ledwo masz siłę stać 

na własnych nogach, bo jesteś kompletnie pijany. Mam na myśli sytuacje, gdy przewoźnik 

nie wpuszcza Cię na pokład ze swojej winy – bo na przykład sprzedał więcej biletów, niż 

ma miejsc w samolocie (co nie jest wcale tak rzadką praktyką linii lotniczych). Tutaj, 

podobnie jak w poprzednich przypadkach, przysługuje Ci od 250€ do 600€ 

odszkodowania (w zależności od długości lotu) oraz zwrot sumy za bilet. Dobrze jest w 

takich przypadkach dogadywać się z liniami lotniczymi, bo możemy ugrać naprawdę 

fajne bonusy. Warto zaznaczyć, że w przypadku niewpuszczenia na pokład, 

rekompensata przysługuje pasażerowi w trybie natychmiastowym!  

 

Nic nie podpisuj, bo zrzekasz się odszkodowania!  

 

Absolutna bzdura. Linie od samego początku w przypadku opóźnienia/odwołania 

lotu są zobowiązane do poinformowania Cię o Twoich prawach, i odszkodowanie 

przysługuje zawsze, niezależnie od tego, co zostanie Ci dodatkowo zaproponowane. 

Możesz śmiało podpisywać papier, że odebrałeś voucher na jedzenie na lotnisku, a 

wieczorem wysłać formularz zgłoszeniowy po odszkodowanie.  

 

A co z przesiadkami?  

 

Tutaj sprawa wygląda różnie. Jest OK w momencie, gdy Twój lot jest łączony – 

czyli poszczególne odcinki są na jednej rezerwacji (po prostu kupiłeś bilet z A do B z 

przesiadką w C, ew. D i E). Wtedy wszystkie prawa przysługują nam jak najbardziej, i 

możemy czuć się chronieni przez wszelkie prawa aż nie trafimy do miejsca docelowego. 

Gorzej, jeśli rezerwacje są niezależne – na przykład mamy zakupiony bilet z Wrocławia do 

Londynu, a osobno bilet z Londynu do Reykjaviku. Jeżeli przez przewoźnika pierwszy lot 

się opóźni powyżej 3h to oczywiście otrzymamy odszkodowanie, ale jeśli dodatkowo 
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przez to spóźnimy się na drugi lot, to już nasza sprawa, i wygląda to tak, jakbyśmy po 

prostu na drugi lot się nie stawili. I o nic walczyć nie możemy.  

 

Jak walczyć o odszkodowanie?  

 

Dróg jest kilka. Po pierwsze, można to zrobić samemu – wypełnić odpowiedni 

formularz na stronie linii lotniczych (jak np. tutaj). w przypadku problemów warto zgłosić 

się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego – pomagają w takich sprawach. Można też zgłosić się 

do firm, które zajmują się odszkodowaniami – za kilka procent wywalczą należną nam 

sumę, zazwyczaj bardzo skutecznie. Tutaj możesz wypełnić krótki formularz, by Twoją 

sprawą zajęła się firma Aircashback, z którą nawiązałem współpracę. Nie płacisz nic, jeśli 

nie uzyskasz odszkodowania, a prowizja wraz z VAT wynosi 25%. Jeśli nie masz czasu 

ani ochoty zająć się papierkami samemu, możesz tylko zyskać. Czy warto? Jak najbardziej, 

jak pokazują statystyki, w Polsce tylko około 1% poszkodowanych składa roszczenia do 

linii lotniczych. Na szczęście przepisy są dość precyzyjne, i choć zwykle w pierwszej 

kolejności linie zwykle odrzucają roszczenie, tak po drugim upomnieniu często bez 

problemu wypłacają odszkodowanie. Z doświadczenia wiem, że najgorsze przeprawy 

mają klienci linii czarterowych, które współpracują z biurami podróży – ale i tutaj 

powinieneś uzyskać należne Ci pieniądze, jeśli opóźnienie i wina przewoźnika nie 

podlegają dyskusji.  

Pułapki tanich lotów 

Dla kogoś, kto pierwszy raz rzuci okiem na stronę jednego z tanich przewoźników, 

sytuacja może wydawać się absurdalna. Bilet lotniczy do Londynu za 40 złotych? 

Mediolan za 5 dyszek, Oslo za 19 złotych? O co tu chodzi, jeśli tyle płacę za przejechanie 

kilkudziesięciu kilometrów samochodem? A czasem więcej za taksówkę z rynku do 

domu? Linie lotnicze rzeczywiście nie są instytucjami charytatywnymi, i gdzieś 

absurdalnie czasem niskie ceny biletów muszą sobie odbić, żeby wyjść na plus. Kosztuje 

przecież samolot, paliwo, obsługa lotniska, wynagrodzenie stewardess i pilotów, a nawet 

pełny samolot po 40 złotych nie pokryje nawet połowy tych kosztów. Latając z tanimi 

przewoźnikami musisz liczyć się więc z tym, że na każdym kroku czeka Cię dodatkowa 

dopłata za nadprogramową usługę, a do tego może spotkać Cię kilka niespodzianek, jeśli 

nie do końca się przygotujesz. Trochę na ten temat mogłeś przeczytać już w rozdziale 

pierwszym – pokrywa się to wszystko z przygotowaniem do podróży, ale tutaj chciałem 

wspomnieć o niespodziankach, które czają się na Ciebie przy typowo budżetowym 

lataniu.  

Weźmy przykład tego popularnego Londynu. Mój dobry znajomy kilka lat temu 

postanowił zrobić sobie samotny wypad na weekend do stolicy Anglii, korzystając z 

bardzo przystępnej zimowej oferty Wizz Aira. Nie zaskoczył go bagaż – facet na weekend 

nie potrzebuje pakować 25 kilogramowej walizki. Nie miał problemów na lotnisku, z 

bramkami bezpieczeństwa, miejscem w samolocie. Wszystko było w porządku, do 

momentu, gdy wylądował na miejscu. Okazało się, że od Londynu dzielą go dziesiątki 

http://eu261compensationclaims.ryanair.com/
http://ulc.gov.pl/pl/kontakt/dla-klientow
http://ulc.gov.pl/pl/kontakt/dla-klientow
http://aircashback.com/#G78UVARU6R7PEY7R
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mil! To często jedna z najgorszych rzeczy w budżetowych przelotach. Jeśli jakieś miasto 

ma duże lotnisko, jak np. Londyn – Heathrow, a oprócz tego lotniska w pobliskich małych 

miejscowościach – jak np. Luton koło Londynu, to bądź pewny, Drogi Czytelniku, że 

wylądujesz na tym drugim. Często jest to zmorą tanich lotów – czekają na nas jeszcze 

koszty dojazdu do miasta, które było naszym celem – a nieraz możemy mieć nawet ok. 

100 km do pokonania. Tak jest w przypadku Londynu, Oslo, Brukseli, Warszawy, 

Sztokholmu... długo by wymieniać. Parę przykładów:  

- Warszawa – większość lotów odbywa się z pobliskiego lotniska w Modlinie (40 

km);  

- Londyn – tutaj lądujemy albo w Luton, albo Stansted (odpowiednio 35 i 40 mil);  

- Oslo – lotnisko Torp obok Sandefjord (120 km);  

- Paryż – Beauvais (80 km do centrum) 

Wiąże się to na pewno z niższymi opłatami dla linii, co pozwala obniżyć cenę 

biletu, ale często powoduje wiele niedogodności i niespodzianek – warto dokładnie 

sprawdzić, gdzie wylądujesz, zanim kupiszy bilet i zaplanujesz wycieczkę. O bagażu było 

już sporo. Pamiętaj, że w cenie za tani bilet dostaniesz tylko przewóz – za każdą 

dodatkową rzecz musisz dopłacić. Bardzo często słono. Na przykład – chcesz usiąść przy 

oknie? Zapłać, bo inaczej może wylosujemy ci miejsce w środku rzędu. Chcesz się napić 

lub coś zjeść? Proszę, oto menu z cenami. Niemałymi. Chcesz przebukować bilet, bo nie 

możesz lecieć? Albo ktoś z paczki wypadł, chcecie zmienić nazwisko na bilecie? 

Zapomnijcie, w większości przypadków taniej jest kupić nowy bilet. Warto pamiętać, że 

przy locie tanimi liniami za darmo możemy odprawić się tylko on-line – do 2 godzin 

przed wylotem. Jeśli zapomnimy – płacimy dodatkowo na lotnisku. Kartę pokładową 

również musimy sobie wydrukować sami, koszt wydrukowania jej na lotnisku to jakieś 

50-60 euro. Tutaj akurat jest trochę lepiej, niż jakiś czas temu – kartę pokładową możemy 

sobie ściągnąć na telefon iwystarczy w formie elektronicznej – za pomocą aplikacji 

Ryanair, Wizz Air, czy specjalnej – Pass Wallet.  

 

Przesiadki  

 

Gdy kupujemy bilet na samolot rejsowy na przykład do Australii – najczęściej lot 

jest z przesiadką. Jeżeli wszystkie przeloty kupujemy jako jeden – mamy wszystko na 

jednym bilecie, nic nie obchodzą nas problemy typu opóźniony samolot – linie lotnicze 

muszą zrobić wszystko, by dowieźć nas na miejsce, zadbać o nasz bagaż itp. Nie ma opcji, 

że jeżeli opóźni się pierwszy lot, to przepada nam następny, jeśli na niego nie zdążymy. W 

liniach budżetowych nie mamy możliwości kupienia lotów z przesiadką (do tej pory, 

mam nadzieję, że to się zmieni). Często jeśli chcemy polecieć w jakieś odleglejsze miejsce, 

opłaca nam się polecieć najpierw do np. Brukseli czy Oslo i dopiero stamtąd do miejsca 

docelowego. I tutaj musimy uważać – jeżeli nasz pierwszy lot się opóźni i nie zdążymy na 

następny – kolejny po prostu nam przepada. Nie stawisz się na czas – Twoja strata, linii 

nie obchodzi, dlaczego Cię nie ma.  

 

Nie jest tak źle – teraz o mitach już nieaktualnych  
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W głowach wielu osób też krążą wciąż mity, które kiedyś dotyczyły kupowania 

tanich biletów, ale już od dłuższego czasu są historią. Nieraz gdy mówiłem komuś, że 

znalazłem bilety np. do Norwegii za 20 zł, słyszałem, że "pewnie przy kupnie okaże się, że 

jednak kosztują 320, a nie 20". Rzeczywiście, kiedyś takie praktyki były na porządku 

dziennym, ale zazwyczaj to już przeszłość. Kiedyś bywało, że Ryanair chwalił się super 

niskimi cenami biletów: bilet do Irlandii za 19 zł! I rzeczywiście, cena biletu wynosiła 19 

zł, za to do ceny biletu dochodziły: opłaty paliwowe, lotniskowe i podatki. I żeby polecieć, 

trzeba było zapłacić 300-400 zł. Ta praktyka już dawno poszła w zapomnienie, teraz cena 

biletu to cena biletu razem ze wszystkimi kosztami. W reklamach, ale również we 

wszelkich wyszukiwarkach, więc to, co widzimy na ekranie, jest końcową ceną biletu. 

Czasem dochodzi jeszcze prowizja za płatność kartą, która kiedyś, jeśli nie miałeś 

specjalnej karty MasterCard Prepaid / karty Wizz Air itp. itd. również stanowiła wielką 

część ceny biletu. Na szczęście dziś linie również odeszły od tych koszmarnych praktyk i 

nie dolicza się praktycznie żadnej prowizji, albo jest ona minimalna (do 2% ceny biletu).  

 

Na co jeszcze trzeba uważać?  

 

Sporo na ten temat zostało już powiedziane w rozdziale pierwszym, w którym 

opisałem, na co warto zwrócić uwagę, planując miejsce docelowe podróży. Warto 

przypomnieć jednak jeszcze raz rzeczy, na które szczególnie powienieneś być uczulony, 

kupując promocyjne bilety lotnicze.  

Uwaga! Uwaga! Malediwy, lot za 1100 zł! Z Europy! I cały internet szalał, wszyscy 

ekscytowali się lotami na te małe wysepki położone na Oceanie Indyjskim. Cena 

rzeczywiście wydawała się bardzo dobra, ale... Samolot wylatywał z Macedonii. Co z 

tego? To, że albo będziesz tłuc się tam samochodem (czyli trzeba: jechać długo, dużo 

zapłacić i zostawić auto na jakiś czas w Macedonii), albo wydasz majątek na dostanie się 

na lotnisko w Skopje. Czyli ostatecznie oferta była, krótko mówiąc, do dupy (albo co 

najwyżej średnio atrakcyjna), a muszę przyznać, że sam byłem jednym z tych, którzy 

początkowo ceną biletów się bardzo podekscytowali. A ile było takich osób, które 

najpierw kupiły bilety, a później zaczęły myśleć, jak ogarnąć całą podróż?  

Niestety, Polska nie jest europejską stolicą lotniczą – mamy małe lotniska i mało 

połączeń. Dużo większą szansę na trafienie okazji lotniczej mamy obserwując wyloty 

choćby unaszych zachodnich sąsiadów, z Berlina czy Frankfurtu. I do Niemiec zazwyczaj 

można naprawdę komfortowo dojechać, zwłaszcza, jeśli mieszkasz w zachodniej Polsce 

(np. tak jak ja – we Wrocławiu). Ale co, gdy trafi się lot z Mediolanu? Londynu? Oslo? A 

może z Aten? Wtedy trzeba dokładnie sprawdzić, czy opłaca się w ogóle kupować lot, 

który kosztuje kilkaset złotych taniej, niż zwykle. Bo może okazać się, że po zsumowaniu 

ceny biletu z, dajmy na to, Mediolanu do Chile i ceny dojazdu do Mediolanu, otrzymamy 

cenę wygodnego połączenia z Polski. Oczywiście, czasem okazja jest doskonała i pozwala 

zwiedzić jedno miejsce więcej – o dodatkowym, niejako gratisowym, zwiedzaniu Lizbony, 

Aten czy Budapesztu pisałem na początku. Uwaga na jeszcze jedną rzecz – loty 

międzykontynentalne odbywają się prawie zawsze zgłównych lotnisk danego miasta, a 

nie budżetowych, czyli tych, na które latają tanie linie. Jeśli masz kupiony bilet do USA z 

Oslo, to zapewne odbywa się on z lotniska Oslo-Gardermoen (50 km na północ od 
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miasta), a z Polski Ryanairem czy Wizz Airem dolecisz na lotnisko Oslo Sandefjord (ok. 

100 km na południe od miasta). Czyli wszystko fajnie, ale do ceny transferu musisz 

doliczyć jeszcze przejazd między lotniskami, który w Norwegii zapewne będzie 

kosztował dużo więcej, niż dolot do Oslo. Warto o tym pamiętać i zawsze sprawdzać 

kody lotnisk, bo Oslo nie zawsze równa się Oslo.  

 

Pamiętaj o pogodzie...  

 

Tak, niektórzy specjalnie mogą chcieć lecieć gdzieś poza sezonem, by uniknąć 

tłumów turystów na miejscu. Ale często zdarza się, że kogoś czeka solidne rozczarowanie 

na miejscu – bo okazuje się, że na Bali nie jest tak, że cały rok non-stop świeci słońce, a 

występuje również pora deszczowa, podczas której nie warto wychylać nosa poza pokój. 

Oczywiście może trochę przesadzam, ale nieraz widziałem promocje na loty w różne 

egzotyczne miejsca, jak wspomniana Indonezja, na niekorzystny okres. I skuszeni niską 

ceną kupujemy bilety, by w styczniu poupajać się gorącym słońcem, a tu okazuje się, że 

dzień w dzień pada, i to naprawdę porządnie. Jeśli ktoś wie, na co się pisze, i świadomie 

korzysta z promocji, to OK. Gorzej, jak po prostu masz się wielce rozczarować, i cały urlop 

w plecy. 

 

...i sprawdź ceny na miejscu  

 

To też wydaje się dość oczywiste. Sprawdź ceny w kraju, do którego się wybierasz. 

I dużo lepiej jest zrobić to przed zakupem biletów lotniczych, które skusiły rewelacyjną 

ceną. Standardem są tanie połączenia lotnicze do Szwecji czy Norwegii, ale i tak dużo 

lepiej dla portfela wyjdą wakacje choćby w Chorwacji, czy wielu innych europejskich 

państwach, gdzie wydamy dużo więcej na transport, ale życie jest o wiele tańsze. Gdy 

trafiłem bardzo tanie loty do Izraela, zrobiłem najpierw mały rekonesans, i spodziewałem 

się wysokich cen na miejscu. I tak przeżyłem lekki szok – nie spodziewałem się, że będzie 

aż tak drogo, mimo sprawdzenia wielu interesujących mnie rzeczy w internecie. Czy cały 

ten rozdział miał Cię zniechęcić do korzystania z tańszych przewoźników? Oczywiście 

nie. Chciałem Ci tutaj uświadomić, że cudów nie ma, i zazwyczaj za dużą oszczędność 

będziesz musiał przygotować się na większy dyskomfort, albo zapłacić za zredukowanie 

niedogodności. Co czasem może dać efekt odwrotny od zamierzonego. Grunt to mieć 

świadomość tego, co Cię czeka, i w miarę możliwości wcześniej się przygotować – 

zarezerwować dojazd z odleglejszego lotniska do centrum z wyprzedzeniem, zabrać za 

sobą trochę gotówki na taksówkę, czy... spakować kurtkę przeciwdeszczową.  

Podsumowanie 

Wiesz już, jak szukać tanich biletów, gdzie to robić efektywnie, wiesz też, że nie ma 

żadnej złotej recepty na tanie latanie. Wszystko sprowadza się do większej elastyczności, 

albo większych pieniędzy za bilety, albo... do odrobiny szczęścia, gdy trafisz bilety w 

wymarzone miejsce w zaskakująco niskiej cenie. To jednak nie koniec – wprawdzie masz 
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już wybrany cel podróży i kupione bilety, albo czekasz, aż na Twoją skrzynkę trafi 

wymarzona oferta. Mimo to, zostało Ci do zrobienia sporo rzeczy – czas zaplanować 

kolejne etapy Twojej podróży – po krótkim podsumowaniu przejdziemy do zaplanowania 

wszystkiego w miejscu docelowym.  

W skrócie 

Jak szukać tanich lotów? 

• przygotuj się na to, że podstawą latania za grosze jest elastyczność. Musisz 

dostosować się do terminu, termin rzadko dostosuje się do Ciebie 

• korzystaj z serwisów z promocjami lotniczymi, zapisz się do newsletterów 

zarówno na tych stronach, jak i linii lotniczych 

• korzystaj z multiwyszukiwarek, a nie tylko narzędzi na stronach linii. Może 

zaoszczędzisz kilkaset złotych dzięki temu, że pojedziesz na lotnisko do miasta 

obok? 

• korzystaj mądrze z programów lojalnościowych i innych dodatków, jak karty 

kredytowe 

• uważaj na pułapki tanich lotów, i licz się z pewnymi niedogodnościami w zamian 

za niskie ceny biletów 

 

Bagaż podręczny 

• pamiętaj, że jedną z największych oszczędności w lataniu z budżetowymi 

przewoźnikami jest ograniczenie się do bagażu podręcznego 

• sprawdź dokładnie, co i w jakiej ilości możesz zabrać na pokład samolotu – żeby 

nie czekała Cię niespodzianka przy kontroli bezpieczeństwa 

• pamiętaj o wymiarach bagażu podręcznego, które są ściśle określone przez linię 

lotniczą 

 

Opóźnienia samolotów 

• jeśli Twój lot odbył się na terenie Europy i opóźnił się co najmniej o 3 godziny 

pamiętaj, że zgodnie z europejskim prawem, przysługuje Ci odszkodowanie 

• nie dostaniesz pieniędzy jedynie, gdy przewoźnik nie miał wpływu na opóźnienie 

– np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne 

• kwota odszkodowania to od 250 aż do 600 euro – jest o co walczyć! 

• nie daj się zbyć liniom lotniczym – w rozdziale znajdziesz wszystkie wskazówki, 

jak zawalczyć o należne Ci pieniądze
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3.Planowanie trasy, 
noclegów i transportu 

Wstęp 

Już wiesz dokąd jedziesz, wiesz też, jak się tam dostaniesz. To dopiero początek! 

Mimo, że do wyjazdu zostało Ci pewnie sporo czasu, to masa pracy przed Tobą. Czas 

zaplanować to, co będzie działo się na miejscu. Zwykle działam w następujący sposób: 

 

• przeszukuję masę relacji, blogów i przewodników na temat kraju, do którego się 

wybieram, 

• tworzę listę wszystkich atrakcji, które chciałbym odwiedzić, 

• nanoszę je na mapę i staram się podzielić na bardziej i mniej istotne, 

• następnie wytyczam trasę między punktami i robię mały odsiew – odrzucam część 

mniej istotnych atrakcji, 

• sprawdzam możliwości transportu między miejscami docelowymi, 

• rezerwuję noclegi lub ich część. 

 

Jak znaleźć interesujące mnie atrakcje? 

 

Zacznij, jak zwykle, od Google. Samo wpisanie frazy "[nazwa kraju] zwiedzanie" 

podpowie Ci najciekawsze atrakcje, których zazwyczaj nie polecam omijać – bardzo często 

tysiące turystów w danym miejscu się nie mylą, choć skutecznie zniechęcić do zwiedzania 

mogą Cię tłumy, które odbierają sporo przyjemności. Po takim researchu czas na atrakcje 

mniej popularne, choć zazwyczaj nie mniej ciekawe – po te ruszaj w świat przewodników 

i ciekawych relacji na blogach, na których autorzy zdradzają, na co ciekawego udało im 

się na miejscu trafić. Sam przypadkiem wynalazłem "prywatną" plażę na zachodzie 

wyspy Koh Samui – eksplorowałem mapy z widokiem z satelity, zauważyłem ciekawe 

miejsce, do którego nie prowadziła żadna ścieżka, a przestrzeń wokół wolna była od 

jakichkolwiek zabudowań. Okazało się, że wąską ścieżką prowadzącą przez las można 

dojść po dziesięciu minutach na plażę pełną palm kokosowych, na której przez cały dzień 

nie ma żywej duszy – prywatna plaża jak w resorcie całkowicie za darmo! Nie omijaj za to 

głównych atrakcji, a przynajmniej postaraj się zorientować wcześniej, czym dokładnie są. 

Ledwo zdecydowałem się na zwiedzanie wodospadów Iguazu tylko ze względu na moją 

ignorancję i lenistwo – a na miejscu prawie odebrało mi mowę. Ciekawe przewodniki 

możesz znaleźć również w nietypowych miejscach – o miejscowych, czasem ciekawych i 



 

64 

ukrytych atrakcjach powiedzą Ci również portale do rezerwowania noclegów, jak 

booking.com czy Airbnb.  

 

Pamiętaj o niespodziankach  

 

Wyjazd do dalekiego kraju zazwyczaj wiąże się z niespodziewanymi sytuacjami, 

które w Polsce często nie przyjdą Ci do głowy. Weź pod uwagę, że nawet, jeśli mapy 

pokazują Ci dość krótką odległość do danego miejsca, to podróż może trwać znacząco 

dłużej – droga na miejscu może być w stanie znacząco odbiegającym od światowych 

standardów, albo możesz wspinać się serpentyną kilka kilometrów do góry, jadąc przez 

Andy do Chile z Argentyny i poruszać nie szybciej, niż 20 km/h.  

W tym wszystkim pamiętaj też, że podróż ma być przede wszystkim 

przyjemnością – i nie wszystko da się zaplanować. Wrzuć na luz, nie przejmuj się, gdy 

ucieknie Ci autobus czy pociąg spóźnia się kilka godzin – razem z Tajami gniłem 

godzinami na dworcu kolejowym w Hua Hin, z kobietami z Argentyny razem 

siedzieliśmy w cieniu i powoli łapaliśmy stopa. Ja do Chile, one wioskę dalej. Daj ponieść 

się przygodzie i znajdź równowagę między sumiennym planowaniem, a odrobiną 

spontaniczności i przygody.  

Nocleg 

Rezerwacje noclegów opierają się głównie zazwyczaj o wybór 

apartamentów/pokojów na portalach rezerwacyjnych. W większości wypadków 

korzystam z dwóch portali: Airbnb oraz booking.com, choć w przypadku tego drugiego 

zdarza mi się jeszcze na wszelki wypadek porównać cenę na innych portalach, np. na 

Agodzie – zdarza się, że ten sam pokój w tym samym hotelu można dorwać nawet 

parędziesiąt złotych taniej. Jeśli jakieś miejsce jest prawdziwą turystyczną mekką, jak na 

przykład Barcelona, noclegi trzeba rezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem – inaczej 

w środku sezonu zostaną Ci do wyboru albo kiepskie pokoje, albo niesprawdzone, albo 

drogie. Podobnie należy postępować w miejscach, w których wybór jest stosunkowo 

niewielki – na Lanzarote w szczycie sezonu 99% pokojów zarezerwowanych jest z 

wyprzedzeniem.  

Sam staram się rezerwować nocleg jakiś czas wcześniej jedynie w miejscu, w 

którym wiem, że zostanę dłużej by odpocząć – szukam naprawdę fajnego, wygodnego 

pokoju, rezerwuję kilka noclegów i mam przygotowany wypoczynek. Trasa zwiedzania 

natomiast czasem zmienia mi się dynamicznie, a nie lubię sztywno trzymać się planu – 

dlatego w wielu miejscach po prostu rezerwuję noclegi przez aplikację w telefonie, 

dojeżdżając do miasta docelowego.  

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by rezerwować spanie tak, jak lubisz – jeśli 

komfort sprawia Ci zaplanowanie i zarezerwowanie wszystkiego z wyprzedzeniem, to 

zajmij się tym od razu, a w najbardziej niepewnych miejscach skorzystaj z noclegów, które 

oferują bezpłatne odwołanie rezerwacji aż do przyjazdu – wbrew pozorom jest takich 

dość sporo.  
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Opisałem, jak korzystać z dwóch bardzo popularnych, ale wzajemnie się 

uzupełniających portali – booking.com oraz Airbnb. Do tego dorzuciłem parę słów o 

tańszych alternatywach, które czasem potrafią być dużo lepsze od królewskich pokojów – 

nocleg na łonie natury z niebem pełnym gwiazd bywa nie do zastąpienia.  

Noclegi a COVID 

Co, gdy kraj, do którego lecę, nagle postanowi zaostrzyć środki bezpieczeństwa, 

gdy wszystko mam już zaplanowane? Z lotami sprawa wydaje się przynajmniej w teorii 

prosta - jeśli zabronią lotów, to tak czy inaczej przewoźnik będzie musiał zwrócić Ci 

pieniądze za bilet. Co jednak z noclegami? Co w sytuacji, gdy obiekty noclegowe dalej 

mogą działać na miejscu, ale Ciebie po prostu nikt nie chce wpuścić? 

W związku z takimi sytuacjami było mnóstwo problemów na samym początku 

pandemii, hotele, które nagle zalała fala anulowanych rezerwacji niechętnie zwracały 

pieniądze. Booking.com już od kwietnia 2020 roku zaleca: sprawdź, jakie obostrzenia 

panują na miejscu i na wszelki wypadek weź pod uwagę rezerwację z elastycznymi 

opcjami odwołania/przełożenia. Ja Tobie zalecam dokładnie to samo - co z tego, że 

będziesz mieć rację, skoro będziesz użerać się z właścicielami obiektu noclegowego w 

zupełnie innym kraju, a systemy rezerwacyjne pewnie nie będą zbyt skore do pomocy? 

Żeby nie tracić nerwów, po prostu w tych bardzo niepewnych czasach zalecam Ci 

robienie tylko i wyłącznie rezerwacji z możliwym darmowym odwołaniem lub zmianą 

dat. Sam tak robię z większością noclegów od lat i dzięki temu uniknąłem wiele razy 

utraty środków. Fakt, że wybór jest czasem mniejszy, ale coś za coś. Przejdźmy teraz do 

omówienia dwóch wg mnie najpopularniejszych, uzupełniających się systemów do 

rezerwacji. 

Booking.com 

Jeden z największych i najpopularniejszych serwisów, dla wielu użytkowników 

również najwygodniejszy. Sam postanowiłem opisać proces rezerwacji na bookingu, 

ponieważ korzystam z tego portalu od lat, korzysta z niego również głównie większość 

moich znajomych, i wydaje mi się, że ma największą bazę obiektów, choć ciężko mi to 

poprzeć jakimiś rzetelnymi argumentami – nie znalazłem tego typu porównań, choć 

próbowałem.  

 

Początek  

 

Bardzo łatwo i szybko zarejestrujesz konto, choć nie jest Ci to potrzebne, by 

korzystać z portalu – możesz wyszukiwać obiekty, a także rezerwować pokoje bez 

posiadania konta. Mimo wszystko polecam założenie go już na początku – łatwo wtedy 

można zarządzać rezerwacjami po zalogowaniu, już dwie odbyte podróże dają 

dodatkowe profity z korzystania z portalu, a dane do rezerwacji wypełniają się 

automatycznie, co również jest wygodne.  

http://interaktywnie.com/biznes/newsy/oceny-serwisow/najlepsze-serwisy-do-rezerwacji-hoteli-246848
http://interaktywnie.com/biznes/newsy/oceny-serwisow/najlepsze-serwisy-do-rezerwacji-hoteli-246848
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Brakuje tu weryfikacji podobnej do airbnb – nikt nie będzie chciał skanu czy zdjęcia 

Twoich dokumentów, choć często potwierdzeniem rezerwacji jest podanie danych karty 

kredytowej.  

 

Wyszukiwanie noclegów  

 

Żeby rozpocząć wyszukiwanie, musisz podać lokalizację, wybrać daty oraz podać 

liczbę gości i pokojów. Wyniki wyświetlą się w formie listy lub na mapie – osobiście wolę 

korzystać z tej pierwszej formy, a obejrzeć sobie lokalizację obiektów dopiero po 

zastosowaniu odpowiednich filtrów. Jako, że booking w swojej ofercie ma naprawdę masę 

obiektów, żeby znaleźć to, co Cię satysfakcjonuje, musisz zazwyczaj sporo wyników 

odrzucić. Na szczęście jest to bardzo proste.  

Po lewej stronie od wyników wyszukiwania znajduje się bardzo długa kolumna z 

filtrami. Jak odnaleźć te odpowiednie, w gąszczu udogodnień? Wszystko zależy, czego 

szukasz, ale pokażę Ci, jak wygląda mój zestaw filtrów na wynajem pokoju podczas 

standardowej podróży, gdzie zatrzymuję się na miejscu na 2-3 dni i pokój bardziej będzie 

służył mi do relaksu wieczorem, ale za dnia zamierzam zwiedzać czy po prostu 

znajdować się z dala od miejsca noclegu: 

 

• Udogodnienia w pokoju: prywatna łazienka 

• Ocena gości: bardzo dobry (ponad 8) 

 

I na początek to wystarczy, w ciepłych miejscach dorzucam klimatyzację. Dobrą 

robotę robi również lokalizacja oceniona od ósemki w górę. Następnie sortuję pokoje od 

najtańszego i powoli przeglądam. Zazwyczaj głównie nie chcę przekroczyć drugiego 

punktu – ocena gości zawsze w moim przypadku bardzo dobrze oddawała jakość tego, co 

dostawałem na miejscu. Jeśli obiekt był droższy, ale miał poniżej ósemki, to zazwyczaj 

było coś nie tak, a od ósemki w górę świetnie spisywały się nawet te tanie pokoje 

(oczywiście z zachowaniem proporcji jakości do ceny). Filtrów jest naprawdę sporo, więc 

możesz sobie wybrać, czy szukasz pokoju w hotelu z basenem, śniadaniem wliczonym w 

cenę, lodówką w pokoju. a może interesują Cię jedynie pokoje hotelowe, a nie żadne 

apartamenty czy hostele? Żaden problem. Lista jest długa i zadowoli każdego. Jeśli 

natomiast mógłbym dać Ci tylko jedną radę odnośnie rezerwacji przez booking, to 

brzmiałaby tak: w miarę możliwości wybieraj pokoje sprawdzone, ze średnią oceną 

większą lub równą 8,0. Jeśli na miejscu będziesz bez samochodu, to zwracaj również 

większą uwagę na lokalizację - zdarza się, że świetne hotele są tanie właśnie ze względu 

na to, że jest wszędzie daleko, i problemem staje się nawet wyjście na obiad.  

 

Niespodzianki?  

 

Zdarzają się jak wszędzie, choć z samym portalem nie miałem większych 

problemów. Wciąż niestety zdarza się, że wyświetlona cena nie jest pełną ceną, a w ofercie 

znajdziesz dodatkowe, ukryte opłaty – i choć aktualnie wśród wyników małą czcionką 

znajdziesz dopisek, ile wynoszą, to sortowanie według ceny niestety nie uwzględnia 
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opłat, które i tak musisz ponieść. Ale powoli zmierzamy w dobrym kierunku. 

Czasem zarezerwujesz nocleg w dobrej cenie. Miałem taki przypadek na Islandii, 

że jeden pokój rezerwowałem jakiś miesiąc wcześniej za naprawdę małą kwotę, ale był to 

całkowicie nowy obiekt, uznałem więc, że może na początek właściciel chce zdobyć trochę 

recenzji swojego obiektu. Nie była to absurdalnie niska cena – nie wyglądało na 

ewidentny błąd cenowy, po prostu cena pokoju była bardziej polska, niż islandzka. Dzień 

przed rezerwacją portal odezwał się do mnie, że właściciel popełnił błąd, i mogę albo 

dopłacić różnicę (trzykrotność kwoty), albo anulują rezerwację bezpłatnie. Pomyślałem 

sobie wtedy, że wszystko byłoby w porządku, błądzić rzeczą ludzką i chętnie zgodzę się 

na anulowanie, ale coś takiego powinno nastąpić w ciągu kilku dni po mojej rezerwacji, a 

nie dzień czy dwa przed planowanym przyjazdem. Często zdarzało mi się też zapominać 

o rezerwacji z darmowym odwołaniem – takowe mają odwołanie za darmo i owszem, ale 

zwykle do jakiejś określonej daty. Tu już nie ma winy portalu ani jego obsługi, a jedynie 

mojego gapiostwa – jeśli zdarza Ci się zapominać o takich rzeczach i nie chce Ci się ich 

wpisywać w kalendarz, albo spoglądasz do niego za rzadko, to przypominam Ci o tym, że 

jak robisz rezerwację na zapas, to ustaw sobie przypomnienie w telefonie. Bo ja już 

niejednokrotnie zapłaciłem za nocleg, od którego byłem oddalony setki kilometrów.  

I tyle – do tej pory większych niespodzianek brak i mam nadzieję, że tak zostanie. 

Do tej pory korzystałem z bookingu w prawie każdym kraju, do którego trafiłem, i ani 

razu nie przeżyłem większego zawodu. 5 pobytów z portalem daje Ci również poziom 

Genius 2 w programie lojalnościowym, co w wybranych obiektach daje dodatkowe 15% 

zniżki oraz bezpłatne śniadanie w niektórych miejscach. Dodam jeszcze, że wraz z 

zarezerwowaniem pokoju otrzymasz dostęp do przewodnika po danym miejscu – czasem 

można znaleźć tam naprawdę fajne, ukryte atrakcje i nieoczywiste miejsca, które są 

również oceniane przez użytkowników.  

Aribnb 

O Airbnb pierwszy raz usłyszałem już dawno, ale przez długi czas nie skusiłem się 

na skorzystanie z ich usług. Jakoś bardziej przemawiał do mnie booking – bardziej ufałem 

hotelom, niż ludziom wynajmującym prywatne mieszkania. I to był błąd – na Airbnb 

nieraz można spotkać się z dużo większym profesjonalizmem niż w przypadku hoteli, 

warto po prostu wiedzieć, gdzie i czego szukać.  

 

Rejestracja i weryfikacja  

 

Jak na dzisiejsze czasy przystało, skończyła się era klepania formularzy na każdym 

pojedynczym portalu. Dziś najłatwiej jest kliknąć Kontynuuj z Facebookiem lub Google, i 

dzięki temu po kilku ruchach myszką mamy stworzone konto w kolejnym portalu. 

Oczywiście możliwa jest również rejestracja tradycyjna, przez adres e-mail, dzięki czemu 

możesz łatwo zaznaczyć, czy masz ochotę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości 

e-mail... Sama rejestracja jest łatwa, prosta i przyjemna, podobnie jak weryfikacja. 

Większość gospodarzy wymaga zweryfikowanego konta, do czego najczęściej potrzeba 
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dokumentu tożsamości. Spokojnie – przy weryfikacji można śmiało zasłonić część 

wrażliwych danych, Aribnb nie wymaga pełnego skanu/zdjęcia dokumentu, do tego 

weryfikacja przebiega w kilka minut. Jeśli na gwałt poszukujesz miejsca do spania i w 

pośpiechu zakładasz konto, po kilku minutach możesz mieć je już w pełni aktywne. Do 

niedawna funkcjonował również system poleceń, ale już niestety nie działa. 

 

Mam już konto – jak znaleźć dobre miejsce?  

 

Airbnb ma dość nietypowy interfejs wyszukiwania – z góry narzuca wyświetlanie 

wyników na mapie, która zajmuje prawie pół ekranu. Czasem jest to wygodne, czasem 

mniej, dodatkowo wyszukiwanie w czasie rzeczywistym przy przesuwaniu mapy potrafi 

zamulić niejeden komputer, na szczęście tę opcję można łatwo wyłączyć w jej lewym 

górnym rogu. Za to poszukiwania na mapie potrafią być bardzo pomocne – jeśli szukasz 

noclegu w konkretnym miejscu, w konkretnej okolicy, i do tego zależy Ci na cenie – ta jest 

od razu widoczna.  

 

Dostępne filtry  

 

Filtrów dostatek, co niewątpliwie jest atutem – im bardziej możesz spersonalizować 

swoje poszukiwania, tym lepiej. Po lewej stronie, nad wynikami, możesz łatwo wybrać to, 

co Cię konkretnie interesuje, po kolei:  

 

• Daty  

• Liczba gości (w tym dzieci)  

• Rodzaj miejsca – cały apartament/dom, prywatny pokój, pokój współdzielony  

• Zakres cen, które Cię interesują (o tym trochę później)  

• Czy szukasz tylko miejsc z dostępną rezerwacją natychmiastową (o tym też później)  

• Pozostałe filtry – tutaj już konkretnie możesz określić, jakich potrzebujesz 

udogodnień – liczba łóżek, łazienek, sypialni, a także szczegóły takie jak: WiFi, 

dostępność siłowni, winda, język gospodarza, itp. itd.  

 

Jak widać, bardzo łatwo określić nasze wymagania. Wiadomo, że ciężko będzie 

znaleźć prywatny apartament z siłownią, basenem i trzema sypialniami w centrum 

Warszawy w cenie do 50 złotych za dobę, ale jak dobrze określisz kryteria, bardzo łatwo 

znaleźć konkretnie to, czego potrzebujemy.  

 

Cena wynajmu  

 

Ceny widoczne na mapie są cenami za dobę wynajmu. Jeśli korzystasz z portalu po 

dłuższej przerwie to zaskoczy Cię fakt, że jest to ostateczna cena za jeden dzień - do tej 

pory można było zobaczyć jedynie kwotę, którą otrzymuje właściciel, a po koszty 

dodatkowe, takie jak prowizja Airbnb czy opłata za sprzątanie trzeba było zajrzeć do 

środka oferty. Taka zmiana zdecydowanie na plus. Po przejściu na stronę rezerwacji 

ukarze Ci się widok wszystkich kosztów za całą długość pobytu. 
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Rezerwacja natychmiastowa  

 

Na Airbnb znajdziesz dwa rodzaje rezerwacji – zwykła i natychmiastowa, 

opatrzona błyskawicą. Natychmiastowa oznacza tyle, że od razu po zrobieniu rezerwacji 

online, otrzymasz jej potwierdzenie – możesz śmiało udać się na miejsce i przenosić 

walizki do pokoju. W innym wypadku musisz poczekać na akceptację gospodarza – 

zdarza się, że dany pokój jednak nie jest dostępny, a gospodarz nie zaznaczył w 

kalendarzu braku dostępności.  

 

Jak się nie przejechać na wynajmie?  

 

Są plusy i minusy tego, że wynajmującymi są zazwyczaj osoby prywatne. Łatwiej 

się dogadać, godziny przyjazdu i wyjazdu zwykle są bardziej elastyczne, możesz wypić 

kawę z gospodarzem. Ale bywa, że gospodarz po prostu Cię wystawi. Mi taka sytuacja 

zdarzyła się dwa razy – wszystko potwierdziłem dzień wcześniej, zapłaciłem, następnego 

dnia znalazłem się pod danym adresem, a mój gospodarz po prostu nie odbierał telefonu 

ani nie odpowiadał na wiadomości – po raz pierwszy działo się to na Lanzarote.  

Wtedy pierwszy, ale niestety nie ostatni raz popełniłem największy błąd podczas 

korzystania z Airbnb – wynająłem pokój u nowego gospodarza, bez recenzji. Nigdy tego 

nie rób, zawsze korzystaj z usług sprawdzonych osób, które na koncie mają już 

przynajmniej kilka pochlebnych recenzji. Z portalem reklamacja przebiegła dość gładko, 

po kilku dniach zwrócili mi pieniądze na konto, choć trzeba przyznać, że dwa razy 

musiałem się o nie upomnieć – w skali portalu obsługę oceniłbym na 3,5 gwiazdki. Na 5 

możliwych.  

Drugi raz popełniłem ten sam błąd w Australii, gdy w Perth zarezerwowałem 

nocleg na tydzień. Sytuacja się powtórzyła – użytkownik bez recenzji, rezerwacja 

potwierdzona, w dzień przyjazdu nie odbiera telefonu, na miejscu nikt nie otwiera. Zwrot 

pieniędzy, ale po raz kolejny straciłem możliwość rezerwacji czegoś tańszego – zostały 

same drogie apartamenty. Działo się to 15 miesięcy po poprzedniej wpadce, i musze 

przyznać, że obsługa znacząco się poprawiła – pieniądze wróciły do mnie dużo szybciej, a 

pracownicy Airbnb od razu dzwonili z pytaniami, czy wszystko jest w porządku i czy 

mam gdzie się podziać. Na plus.  

Trzeci raz - na Malediwach, to samo. Pisałem do gospodarza od rana, że w stolicy, 

Male, zamelduję się dość późno, po 22, ale cały dzień nie było z nim kontaktu - nic się nie 

zmieniło po moim przylocie, oraz po dotarciu pod wskazany adres. Na szczęście obsługa 

zadziałała bardzo fajnie, nie dość, że zwrócili mi środki za nieudaną rezerwację, to 

dodatkowo dostałem zwrot 50% kosztów wynajmu hotelu, który znalazłem sobie na 

szybko feralnej nocy. 

 

Nie anuluj rezerwacji, jeśli prosi Cię o to gospodarz  

 

Proste. Jeśli on chce anulować rezerwację, to niech on to zrobi – w innym wypadku 

u niego zostaje kasa, a Ty zostajesz z niczym. Pewnie da się to później odkręcić, ale takie 
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odkręcanie za pomocą całej machiny obsługi portalu to niepotrzebna strata energii i 

nerwów. Nie daj się naciągnąć żadnemu cwaniakowi, a kilka razy dostałem wiadomość 

od gospodarza z informacją, że jednak nie da rady mnie przyjąć i prosi mnie, bym 

anulował rezerwację.  

 

Nigdy nie płać nikomu ani złotówki do ręki  

 

Taką sytuację miał mój dobry kolega, który pierwszy raz korzystał z usług Airbnb 

w Gdańsku – po przyjeździe na miejsce gospodarz poinformował go, że będzie należało 

się jeszcze sto parę złotych jako opłata za sprzątanie + opłata klimatyczna za dwie osoby. 

Nigdy w życiu! Wszystkie pieniądze należne gospodarzowi są ściągane z Twojego 

konta przez Airbnb, i nigdy nie dopłacaj mu ani grosza po przyjeździe. Żadna usługa 

wchodząca w skład oferty, jak na przykład sprzątanie, nie jest dodatkowo płatna na 

miejscu i każdy, kto będzie chciał od Ciebie gotówkę, jest zwykłym naciągaczem, którego 

należy momentalnie zgłosić do obsługi Airbnb.  

 

Podsumowanie  

 

Powyższy poradnik dotyczy tylko moich prywatnych kontaktów z tym portalem 

oraz moich znajomych. Słyszałem o niektórych kiepskich doświadczeniach 

użytkowników z Airbnb, ale nikt mi znajomy nie miał z nim jakichś ciężkich przejść – 

jedyne dwie historie to ta o mojej anulowanej rezerwacji, i próbie wyłudzenia dodatkowej 

gotówki przez gospodarza.  

Sam nadal częściej korzystam z booking.com, ale coraz częściej przeglądam też 

Airbnb. Często można znaleźć tu niższe ceny i naprawdę dobry standard, a także gdy 

booking świeci pustkami, bo wszystko jest zarezerwowane, tak na Airbnb prawie zawsze 

uda się coś wygrzebać. Kilka razy naprawdę uratowało mi to tyłek na Lanzarote i w 

Barcelonie.  

Inne możliwości 

Inne portale rezerwacyjne - nie da się ukryć, że ceny w wielu miejscach są różne i 

zdarza się, że jeden z portali akurat ma promocję na dany hotel, dzięki czemu możesz 

zaoszczędzić czasem nawet kilkadziesiąt procent ceny pokoju. Sam przeglądam 

dodatkowo jeszcze Agodę, ale jeśli nie skaczesz od miejsca do miejsca, tylko planujesz 2-3 

tygodnie spędzić w jednym resorcie/hotelu, to warto przejrzeć dodatkowo różne 

multiwyszukiwarki, albo sprawdzić na stronie pokroju fly4free.com, czy nie ma jakiejś 

sporej obniżki w okolicy - bo zdarzają się świetne wyprzedaże, czasem warte przejechania 

nawet dodatkowych kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset kilometrów. 

 

Czy nocować można jedynie korzystając z płatnych, czasem okropnie drogich 

hoteli i hosteli? Jasne, że nie. Jeśli szukasz przede wszystkim integracji z lokalną 

społecznością, świetnie może sprawdzić się portal o nazwie Couchsurfing. Znajdziesz 
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kilka słów o tej aplikacji również w dalszej części tego rozdziału. Jest to jeden z najbardziej 

popularnych sposobów na tanie podróżowanie. Po założeniu konta możesz znaleźć 

chętne osoby, które udostępnią Ci kąt w swoim pokoju, czasem łóżko, a czasem cały dom. 

Serwis opiera się na komentarzach i ocenach innych użytkowników, i choć czasem może 

wydawać się, że cała idea poszła w kąt i chodzi jedynie o znalezienie noclegu w drogim 

mieście, to CS jest świetną okazją na wbicie się w lokalną społeczność, doświadczenie 

tego, jak żyją ludzie w kraju, który zwiedzasz.  

Innym sposobem na nocowanie w podróży jest rozwiązanie trochę bardziej 

związane z naturą – mam na myśli noclegi w namiocie czy po prostu w śpiworze pod 

chmurką. Tego typu zwiedzanie świata jest bardzo różnie widziane w różnych miejscach 

na kuli ziemskiej – w Szwajcarii biwakowanie na dziko skończy się sporym mandatem, za 

to w Norwegii czy Szwecji namiot możesz rozbić prawie wszędzie poza centrum miasta i 

nikt nie będzie Ci przeszkadzał, a nie raz rano ktoś poczęstuje Cię kawą czy herbatą. 

Wspaniale wspominam noclegi w namiocie w Skandynawii, bardzo pozytywnie 

reagowali również mieszkańcy Izraela. Po więcej informacji na temat nocowania w 

namiocie odsyłam po raz kolejny do książki "Trek" Mateusza Waligóry, ale jest to 

naprawdę świetny sposób na kontakt z naturą, jeśli planujesz bardziej obcować z 

przyrodą, niż zwiedzać blokowiska.  

Co z noclegami na lotniskach? Mi zdarzyło się nocować na lotnisku tylko jeden raz, 

gdy nie miałem zaplanowanego lotu – była to opcja bardzo awaryjna, na którą zziębnięty i 

przemoknięty do szpiku kości wpadłem podczas zwiedzania Norwegii. O dziwo nikt nie 

robił problemów, nikt nie pytał mnie o bilet, a później okazało się, że dla wielu 

podróżników jest to dobry patent na spędzenie nocy. Bardzo pomocny jest portal Guide to 

sleeping in Airports, który podpowie Ci, czy lotnisko jest zamykane na noc i jak ochrona 

traktuje koczujących na podłogach przesiadkowiczów i podróżników.  

Podsumowanie 

Noclegi to ważny temat do ogarnięcia już przed wyjazdem – często od cen pokojów 

zależy, czy w ogóle zamierzasz udać się w dane miejsce, czy nie. To, czy warto 

rezerwować wszystko z wyprzedzeniem, zależy zarówno od miejsca docelowego, jak i 

typu wyjazdu – jeśli lecisz do Hiszpanii na typowe plażowanie i zwiedzanie okolicy ze 

znajomymi, to pewnie z góry wynajmiecie apartament na 10 dni i z głowy. Wtedy wyjazd 

bez rezerwacji mógłby być nierozsądny. Co innego, gdy jedziesz na objazdówkę po Bali – 

tam wybór jest ogromny, z dnia na dzień dostępnych są setki, a nawet tysiące noclegów, 

więc możesz dać się ponieść, zostawać tam, gdzie Ci dobrze, i rezerwować noclegi na 

bieżąco. Pamiętaj, by korzystać z promocji, które oferują portale – jeszcze do niedawna 

system poleceń miały Airbnb oraz booking, niewykluczone, że podobne programy będą 

pojawiać się w przyszłości. Nie wystarczy na darmowe wakacje, ale na dodatkową noc, 

dwie, czy po prostu imprezę - na pewno. 

Wybór transportu 

http://www.sleepinginairports.net/
http://www.sleepinginairports.net/
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Wiesz już, dokąd chcesz jechać, masz bilety lotnicze i kilka noclegów. Jakoś jeszcze 

pomiędzy tymi punktami trzeba się przemieszczać – i choć zdarza się, że warto korzystać 

również z lokalnych połączeń lotniczych (kupowane z wyprzedzeniem potrafią być 

naprawdę tanie), to temat latania omówiliśmy już dokładnie, i teraz skupię się na innych 

środkach transportu.  

Wynajem samochodu 

Czasem wynajęcie samochodu może wydawać się niepotrzebne, zwłaszcza, gdy 

trafiasz do krajów, gdzie panują przedziwne zasady ruchu drogowego, które można 

sprowadzić do jednego, głównego przepisu: pierwszeństwo ma większy. Jeśli 

przyjeżdżasz w takie miejsce na kilka/kilkanaście dni, a transport publiczny funkcjonuje 

całkiem-całkiem, to nie warto tracić nerwów. Są za to miejsca, gdzie bez samochodu 

ciężko się obejść, albo jego wypożyczenie jest tak tanie, że aż grzechem byłoby nie 

skorzystać. Spróbuj zrobić wycieczkę dookoła Islandii jadąc z walizką! Nie dość, że 

transport publiczny praktycznie nie istnieje, to w kość da Ci na pewno pogoda. Jak więc 

wypożyczyć samochód za granicą i nie żałować?  

 

Co potrzebne jest do wypożyczenia samochodu?  

 

• dokument tożsamości, czyli dowód osobisty w UE, albo paszport za granicą,  

• prawo jazdy – tutaj zwróć uwagę, że często poza Europą możesz potrzebować 

międzynarodowego prawa jazdy. Jest to papierowa książeczka, którą wyrabia się w 

urzędzie komunikacji, czeka kilka dni i płaci 35 zł. To nie koniec niespodzianek! 

Różne państwa wymagają dokumentu różnych konwencji, których mamy dwie – 

wiedeńską oraz genewską. Na stronie obywatel.gov.pl sprawdzisz, jakiego 

dokładnie dokumentu potrzebujesz w docelowym kraju,  

• karta kredytowa – potrzebna do opłacenia kaucji za samochód. Co ciekawe, w 

większości przypadków naprawdę będziesz potrzebować karty kredytowej i firma 

nie zgodzi się na opłacenie kaucji gotówką, a zwykła debetówka raczej nie zadziała 

(choć słyszałem, że w niektórych wypożyczalniach bez problemu działa zwykła 

karta Revolut),  

• odpowiedni staż i wiek kierowcy – jeśli prawo jazdy masz krócej niż rok, to zapomnij 

o wypożyczeniu samochodu. Do tego problem możesz mieć, jeśli masz poniżej 21 lat, 

a za kierowcę młodszego niż 24-27 lat zazwyczaj wymagana jest dodatkowa opłata.  

 

Ile zapłacę za wynajęcie samochodu?  

 

Tutaj wszystko oczywiście rozbija się o miejsce, w którym potrzebujesz auta. 

Jednym z najdroższych krajów świata pod tym względem (i nie tylko tym) jest 

zdecydowanie Islandia, gdzie za dobę wynajęcia samochodu w sezonie zapłacisz co 

najmniej 300 zł (i uwierz mi, że w ostatnich latach ceny bywały wyższe), choć w środku 

zimy ceny potrafią spaść kilkukrotnie. Na drugim biegunie jest Hiszpania, gdzie ceny 

http://obywatel.gov.pl/
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wynajmu zawsze szokują, wynoszą nawet kilka złotych za dobę – nieważne, czy to 

Barcelona, Madryt, czy Wyspy Kanaryjskie. Duże znaczenie ma również, czy zadowolisz 

się malutkim Hyundaiem i10, czy może potrzebujesz sporego samochodu terenowego, ile 

osób będzie prowadziło samochód... Lista czynników, które wpływają na cenę, jest długa:  

 

• możesz sporo zaoszczędzić, jeśli zarezerwujesz samochód z wyprzedzeniem – w tej 

branży raczej nie zdarzają się obniżki last minute,  

• korzystaj z multiwyszukiwarek i porównywarek cen, a nie z usług największych 

firm,  

• ceny będą znacząco niższe poza sezonem,  

• wszystkie dodatki są często słono płatne (jak np. nawigacja),  

• pamiętaj, że każdy dodatkowy kierowca to dodatkowy koszt,  

• możesz zadbać o ubezpieczenie wcześniej, w zewnętrznej firmie – będzie taniej, ale 

zazwyczaj wiąże się to z większą kaucją.  

 

Korzystam z dwóch różnych porównywarek cen:  

 

• Rentalcars 

• Kayak 

 

Czasem zdarzy mi się skorzystać z jakiejś lokalnej, małej firemki, gdy poleci mi ją 

ktoś, kto zna się na temacie lepiej ode mnie. Takie małe firmy świetnie funkcjonują na 

Wyspach Kanaryjskich, gdzie można wynająć samochód bez kaucji. Podobnie na Islandii, 

gdzie w firmie Geysir możesz wypożyczyć samochód nie posiadając karty kredytowej – 

wtedy depozyt musisz wpłacić gotówką. Zwróć uwagę na 4 dodatkowe rzeczy 

przeglądając oferty wynajmu:  

 

• polityka paliwowa – zdarza się, że samochód odbierasz z pełnym bakiem, a możesz 

oddać z pustym. Wygląda fajnie, ale zatankowanie do pełna przez wypożyczalnię 

będzie Cię kosztować sporo więcej, niż na stacji, więc dbaj o to, by Twoja oferta miała 

opcję FULL > FULL, czyli wypożyczasz auto z bakiem zalanym do pełna, i z takim 

samym je oddajesz,  

• wielkość depozytu – w różnych krajach może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy 

złotych. Będzie na ten temat jeszcze parę słów przy okazji ubezpieczenia,  

• przekraczanie granic – w niektórych krajach w ogóle możesz nie zwracać na to 

uwagi, ale jeśli kręcisz się autem po południowej Hiszpanii i masz dużo czasu, to 

grzechem byłoby nie zwiedzenie dodatkowo Portugalii czy Gibraltaru. Zazwyczaj 

taka opcja jest dodatkowo płatna,  

• limit kilometrów – sprawdź, jakie limity ma Twój samochód, i porównaj z 

zaplanowaną trasą. Za dodatkowe kilometry może Ci przyjść naprawdę słono 

zapłacić.  

 

Ubezpieczenie, czyli jak się nie wkopać  

 

http://www.rentalcars.com/
http://kayak.com/
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Wszystkie samochody w wypożyczalniach są objęte ubezpieczeniami OC oraz AC, 

ale problem z kaucją polega na istnieniu wkładu własnego – tzw. excess. Jest to część 

szkody, którą będziesz musiał pokryć z własnych środków – zazwyczaj różna jest w 

zależności od rodzaju szkody (np. w zależności od tego, czy będziesz miał kolizję, czy 

auto zostanie Ci skradzione). To właśnie wkład własny jest blokowany na karcie 

kredytowej i zwracany po kilku dniach od oddania samochodu. Zazwyczaj w 

wypożyczalniach istnieje możliwość całkowitej redukcji wkładu własnego i ubezpieczenie 

samochodu w całości – również od szkód, które w podstawowym pakiecie znajdują się w 

wyłączeniach (jak ubezpieczenie szyb, które mogą pęknąć od uderzenia kamyków na 

drodze – polecam szczególnie na Islandii). Oczywiście wykupienie takiego ubezpieczenia 

będzie Cię kosztować dodatkowe pieniądze, czasem okaże się, że nie małe, ale zapewni Ci 

święty spokój. Wspominałem również, że możesz o nie zadbać wcześniej w zewnętrznej 

firmie – wtedy jednak czym innym jest rozliczenie się z wypożyczalnią w przypadku 

szkody, a czym innym odzyskanie pieniędzy od zewnętrznego ubezpieczyciela.  

 

Odbiór, zwrot i przydatne informacje  

 

Odbierając samochód w wypożyczalni dokładnie obejrzyj samochód. Każde 

uszkodzenie zgłoś pracownikowi (mowa o każdej rysie), na wszelki wypadek dokładnie 

obfotografuj samochód z każdej strony. Zwróć uwagę również, czy ilość paliwa w baku 

jest zgodna z umową. Podobnie przy zwrocie samochodu – staraj się być obecny, gdy 

pracownik odbiera auto, obejrzyjcie samochód razem, spytaj pracownika spisującego 

protokół, czy wszystko jest w porządku. Zadbaj o to, by nie mieć problemów z 

odzyskaniem kaucji, która zostaje odblokowana po kilku czy nawet kilkunastu dniach – 

wtedy zazwyczaj będziesz już w domu i dużo ciężej będzie Ci walczyć z nieuczciwą 

wypożyczalnią (takie niestety się zdarzają, choć jest to rzadkość). Pamiętaj o kilku 

ważnych rzeczach:  

 

• w przypadku stłuczki czy kolizji, zawsze musisz wezwać policję i poinformować o 

fakcie wypożyczalnię,  

• zwróć uwagę na jakość dróg i zachowania miejscowych kierowców – co innego jazda 

samochodem na Islandii, a co innego w Gruzji,  

• poczytaj trochę o przepisach ruchu drogowego na miejscu – już w Wielkiej Brytanii 

jeździ się inaczej, niż w Polsce  

• (abstrahując od jazdy inną stroną drogi) – by dobrze się przygotować i nie być 

zaskoczonym na miejscu,  

• gdy po powrocie zauważysz dodatkowe transakcje na koncie z wypożyczalni, od 

razu odezwij się do firmy i jednocześnie do banku.  

 

 

Komunikacja miejska 
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Ostatnio jeżdżąc metrem po Barcelonie i zwiedzając lokalne atrakcje uświadomiłem 

sobie, jak podobnie na całym świecie w większych miastach działa komunikacja, i jak 

bardzo telefony z internetem ułatwiają podróżowanie. W popularnych miejscach nie 

potrzebujesz nawet instalowania dodatkowych aplikacji – od dawna wyznaczanie trasy 

transportem publicznym w mapach Google działa coraz lepiej i obejmuje coraz większe 

obszary, wystarczy kliknąć interesujący Cię punkt, a Google powie Ci jak dojechać, gdzie 

się przesiąść i jaki kupić bilet. W większych miastach za granicą bardzo często dużo 

bardziej opłaca się poruszać komunikacją niż czymkolwiek innym ze względu na prosty 

fakt – istnienie metra. Metro jest dość tanie, szybkie, obejmuje zasięgiem całe miasto i co 

najważniejsze – omija korki. Dziś gdy trafiasz do całkowicie obcej Ci metropolii, po 

kilkunastu kliknięciach już wiesz dokładnie jak i czym dostaniesz się na miejsce.  

 

• zrób wcześniej rozeznanie w cenach biletów – zwykle bilety jednorazowe są 

najdroższym rozwiązaniem, może lepiej będzie Ci kupić pakiet przejazdów bądź 

bilet okresowy,  

• w dużych miastach często metro dojeżdża na lotnisko, ale bilet tam jest droższy, niż 

zwykły jednorazowy – tak jest np. w Barcelonie czy Atenach. w Marrakeszu 

wystarczy przejść 300 metrów więcej, by zamiast jechać autobusem z lotniska za 

kilkanaście złotych trafić na lokalny przystanek, gdzie bilet kosztuje 1,60 zł,  

• skorzystaj z aplikacji, które pomogą Ci wytyczyć trasę komunikacją – spróbuj Google 

Maps, następnie Moovit, albo poszukaj lokalnego odpowienika JakDojadę – w 

Holandii jest to na przykład 9292.nl.  

•  

 

Transport publiczny 

Jeśli masz do przejechania spory kawałek, chcesz zwiedzić cały kraj i kilka razy się 

przemieścić, ale nie planujesz wynajmować samochodu, pozostaną Ci usługi takie jak 

pociągi czy autobusy dalekobieżne. Korzystanie z transportu publicznego ma wiele zalet – 

często jest sporo tańszy niż wynajem samochodu i paliwo, nie musisz przejmować się 

patrzeniem na drogę, a zamiast tego możesz czytać książkę, czy smacznie spać. Nie wiesz 

za to, na jakich współpasażerów trafisz, musisz uważać na bagaż, a także niespodzianką 

może być dla Ciebie standard pojazdu zwłaszcza, gdy jedziesz do dalekiego kraju.  

Dobrze przygotuj się przed wyjazdem i przejrzyj relacje innych podróżników, bo 

na miejscu może czekać na Ciebie sporo niespodzianek. W Tajlandii na przykład jeśli 

zechcesz przejechać się nocnym pociągiem z Bangkoku do położonego na północy kraju 

Chiang Mai, musisz kupić bilet ze sporym wyprzedzeniem – w innym wypadku na 

miejscu może okazać się, że pozostaje Ci autobus albo samolot. Doczytaj także jak ma się 

temat bezpieczeństwa – wspominałem już, że w Ameryce Południowej często ofiarami 

kradzieży padają nieświadomi turyści, którzy dopiero po kilkunastu godzinach jazdy 

autobusem orientują się, że bagaż stracili dawno temu. Możesz także wynaleźć sporo 

przydatnych informacji, które podniosą Ci komfort podróży – ja podczas pierwszego 
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przejazdu autobusem w Brazylii zmarzłem niesamowicie, okazało się, że kierowcy lubują 

się w ustawianiu klimatyzacji na minimum. W efekcie do środka trzeba zabierać ze sobą 

ciepły koc lub śpiwór.  

Spróbuj zorientować się w cenach i zaplanować przejazd z wyprzedzeniem – tak, 

by nawet podczas kupowania biletów już na miejscu, nic Cię nie zaskoczyło. Poszukaj 

lokalnych odpowiedników stron do planowania tras – w Azji Południowo-Wschodniej 

świetnie sprawdza się portal 12go.asia, możesz skorzystać również ze stron ogólnych, jak 

Rome2rio (choć tutaj czasem trafiałem na połączenia już dawno nieaktualne).  

A może pieszo lub rowerem? 

A może czas na przygodę? Wcale nie jest to takie wariactwo, jak mogłoby się 

wydawać – może czas przemierzyć jakiś kraj pieszo czy rowerem? Jedną z 

najpopularniejszych pieszych eskapad na świecie jest Camino de Santiago, piesza 

pielgrzymka do katedry w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. 

Jeśli jednak zagłębisz się w temat, okazuje się, że pieszych szlaków długodystansowych 

na całym świecie jest całe mnóstwo i dla każdego – zarówno takich, gdzie każdą noc 

możesz spędzić w wygodnym łóżku i jadając w restauracjach po takie, gdzie tygodniami 

znajdujesz się z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. Sam w sierpniu 2018 roku wybrałem się 

do Porto, by stamtąd ruszyć na piechotę do Santiago. Wędrówka zajęła mi w sumie 11 

dni, podczas których pokonałem około 250 kilometrów, i choć było kilka momentów, w 

których chciałem się wycofać, to całą podróż wspominam wspaniale. Jeśli szukasz 

inspiracji, temat Cię zainteresował, odsyłam po raz kolejny do artykułów Łukasza 

Supergana:  

 

• szlaki średniodystansowe w Polsce 

• szlaki długodystansowe na świecie 

Internet w podróży 

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu odwyk od internetu był rzeczą standardową 

na wyjeździe zagranicznym. Gdy na wakacje w 2012 roku pojechałem do Chorwacji, to ze 

znajomymi kontaktowałem się korzystając... z kafejki internetowej, dwa razy w ciągu 

całego wyjazdu, gdy było to potrzebne. Dziś jeszcze na lotnisku niezależnie od miejsca 

lądowania możesz zaopatrzyć się w lokalną kartę SIM i od razu złapać kontakt ze 

światem, nie bojąc się o absurdalne koszty rachunku telefonicznego po powrocie. Pani 

ekspedientka zrobi Ci zdjęcie paszportu, podmieni kartę w telefonie, wszystko ustawi 

(śmiesznie to wygląda, gdy w Tajlandii bez problemu lokalni pracownicy obsługują Twój 

telefon... z menu w języku polskim) i po kilku minutach możesz zacząć nadawać relację 

live na Instagramie z miejsca oddalonego o kilkanaście tysięcy kilometrów od domu tak 

samo, jakbyś był ulicę dalej.  

Jeszcze niedawno internet w podróży nie był zbyt potrzebny, dziś wszystko 

wygląda zgoła inaczej. Rezerwujemy noclegi na bieżąco. Kupujemy bilety przez internet. 

http://12go.asia/
http://rome2rio.com/
http://8a.pl/8academy/sredniodystansowe-szlaki-piesze-polsce/
http://8a.pl/8academy/sredniodystansowe-szlaki-piesze-polsce/
http://lukaszsupergan.com/29-szlaki-dlugodystansowe-swiata/
http://lukaszsupergan.com/29-szlaki-dlugodystansowe-swiata/
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Karty pokładowe nosimy tylko w telefonach. Dzielimy się zdjęciami, zdajemy relacje, 

prowadzimy blogi, wszystko na bieżąco, 24 godziny na dobę. Jak zadbać o internet w 

podróży?  

 

Roaming w UE  

 

Sprawa jest prosta, jeśli wybierasz się do kraju UE. Ostatnie zmiany w roamingu 

spowodowały, że sam nie kupuję lokalnych kart SIM – wystarczy mi to, co dostaję od 

operatora. Co miesiąc wykupuję w mojej ofercie na kartę pakiet połączeń, rozmów i 

internetu za 25 złotych, i z części tych elementów mogę korzystać również za granicą – 

pierwsze 500 mb internetu jest darmowe, a kolejne dane kosztują kilka zł za gigabajt, co 

zazwyczaj i tak wychodzi sporo taniej, niż kupowanie karty SIM w Wielkiej Brytanii czy 

innych krajach zachodu. Jeśli nie potrzebujesz oglądać filmów oraz streamować muzyki, 

to na kilkudniowy czy nawet kilkutygodniowy wyjazd zazwyczaj wystarczy Ci Twoja 

karta SIM i niskie, roamingowe ceny. Pamiętaj jedynie, jeśli masz abonament, by mimo 

wszystko ustawić wcześniej odpowiednie limity, po przekroczeniu których dostaniesz 

ostrzeżenie, albo zablokują Ci się usługi – znam osoby, które przy dzisiejszych cenach 

potrafiły otrzymać rachunki przekraczające tysiąc złotych. Wszystko z głową i rozwagą! 

 

 Internet z dala od domu  

 

A co z daleką zagranicą? Z miejscami, gdzie dalej minuta rozmowy kosztuje dużo 

więcej, niż duże piwo? Tam trzeba sobie radzić inaczej. Sposoby są dwa – albo, tak jak 

podczas mojej podróży do Ameryki Południowej, polegać tylko na wi-fi w hotelach, a 

poza tym żyć bez internetu, albo, tak jak w moich późniejszych eskapadach, zaopatrywać 

się w lokalną kartę SIM. Z doświadczenia wydaje mi się, że oferty operatorów na miejscu 

są podobne i rzadko kiedy ma znaczenie, z którego usług skorzystasz, ale mimo wszystko 

warto zrobić wcześniej rekonesans w internecie. Do tej pory korzystałem z lokalnych kart 

SIM w Maroku, Australii oraz w krajach Azji Południowo-Wschodniej, i zazwyczaj 

kupowałem kartę od razu na lotnisku, porównując cenniki z wcześniej sprawdzonymi 

cenami w internecie. Całą konfiguracją zajmie się obsługa stanowiska, a Tobie pozostanie 

wręczyć odpowiednią kwotę i cieszyć się kontaktem z bliskimi.  

Przydatne aplikacje 

Przyszły takie czasy, że to, co kiedyś nosiliśmy ze sobą na wszelkie wycieczki – 

odtwarzacz płyt, mapa papierowa, aparat fotograficzny i wiele innych rzeczy mamy 

dostępne w małym elektronicznym urządzeniu – telefonie komórkowym. Wiadomo, że 

smartfon nie zastąpi nam wszystkiego, może się rozładować, zepsuć czy co jeszcze – sam 

mapę papierową staram się mieć ze sobą. Ale skoro telefon jest i pomaga, to warto go 

używać. Nawet nie zauważyłem, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się podróżowanie 

– jeszcze kilka lat temu, gdy jechałem autostopem na majówkę do Chorwacji, operowałem 

wyłącznie na papierowej mapie, zdjęcia przejrzałem po powrocie do domu i dopiero po 
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jakimś czasie kilka z nich wylądowało na portalach społecznościowych. Dziś na żywo 

relacjonujemy wyjazdy w najdalsze zakątki świata, łapiąc zasięg 5g w największych 

dziurach, kręcąc wszystko z telefonu na gimbalu, a nocleg rezerwując dopiero po 

przyjeździe na miejsce. Czy to źle? Zdecydowanie nie! Po prostu inaczej. Dzisiejszej 

technologii trzeba oddać jedno – znacząco wszystko ułatwia. Bez problemu znajdziesz 

nocleg, zapiszesz wszystkie wydatki, kupisz bilet na autobus, przetłumaczysz całą 

rozmowę, by dogadać się z indonezyjczykiem sprzedającym kokosy na plaży.  

 

Noclegi  

 

Airbnb  

Bardzo popularna strona internetowa i aplikacja do wyszukiwania miejsc do 

spania. Oprócz miejsc hotelowych znajdziesz tu również dużo pokojów oferowanych 

prywatnie – przez co można znaleźć spanie trochę taniej. Do tego dla nowych 

użytkowników często są kupony zniżkowe. Dzięki temu jeśli jedziecie np. we dwójkę, 

korzystacie ze zniżki po kolei i w kieszeni zostaje ok. 200 zł. Więcej o Airbnb pisałem w 

rozdziale trzecim, poświęconym planowaniu – tam też znajdziesz kod rabatowy, jeśli 

jeszcze nie masz konta. 

 

Booking.com  

Podobnie jak wyżej, przy czym na bookingu prym wiodą przede wszystkim hotele 

i guesthouse'y, choć ostatnio w ofercie pojawiło się również sporo apartamentów. Warto 

dodać, że często za nocleg możesz zapłacić kartą przez stronę internetową/aplikację 

(podajesz dane, właściciel ściąga nam pieniądze w odpowiednim terminie), dzięki czemu 

w razie problemów z hotelem możesz łatwo wnioskować o chargeback, co jest dużo 

łatwiejszym i przyjemniejszym sposobem na odzyskanie pieniędzy niż w przypadku, gdy 

zapłacisz gotówką. 

 

CouchSurfing  

To już trochę inna bajka, niż powyżej. CouchSurfing jest społecznością zrzeszającą 

podróżników niskobudżetowych, polega na wymianie doświadczeń i miejsc do spania. 

Więcej napisałem na ten temat w artykule Podróżowanie wcale nie musi być drogie oraz 

kilka podrozdziałów wcześniej, a aplikacja pomoże Ci znaleźć łóżko bez płacenia – za 

darmo!  

 

Transport  

 

Skyscanner  

Aplikacja opierająca się o stronę skyscanner.com – pomaga z łatwością wyszukiwać 

nam przeloty na całym świecie. Warto mieć kilka takich aplikacji w zanadrzu: Kiwi.com, 

Kayak, Momondo i niektóre bezpośrednio od przewodników, jak Ryanair, Wizz Air czy 

Easy Jet.  

 

BlaBlaCar  

http://zbigniewwu.pl/podrozowanie-wcale-nie-musi-byc-drogie/
http://zbigniewwu.pl/podrozowanie-wcale-nie-musi-byc-drogie/
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Potrzebujesz dostać się z jednego miejsca do drugiego, a niekoniecznie istnieje tam 

połączenie autobusowe? Albo jest cholernie drogie, termin Ci nie pasuje, brak miejsc? 

Warto skorzystać z aplikacji do carpoolingu, a najpopularniejszą jest właśnie BlaBlaCar. 

Korzystałem i w Polsce i za granicą, wracałem do Wrocławia na przykład z lotniska we 

Frankfurcie z pomocą BlaBlaCara. Miej na względzie, że czasem przewoźnicy lubią 

"wystawić" kogoś z kim się umówili, więc trzeba zwracać uwagę na oceny kierowców.  

 

PassWallet  

Wygodna aplikacja do przechowywania kart pokładowych – bardzo często 

korzystam z niej, gdy latam tanimi liniami po Europie. Nie trzeba się martwić o to, że 

zapomnimy wydrukować karty i będziemy musieli płacić za nią jakieś 50-60 euro na 

lotnisku. Za to warto mieć naładowaną baterię i powerbank w gotowości.Ja staram się 

zabierać kartę w telefonie i na papierze – bezpieczniej.  

 

Nawigacja  

 

Google Maps  

Klasyka, najpopularniejsza chyba aplikacja do nawigacji. w Google Maps jest 

wszystko, ale dużym minusem jest konieczność posiadania internetu do korzystania z 

nich. Można pobrać wcześniej wybrany obszar do użytkowania offline, ale sama mapa 

Wrocławia zabiera bardzo dużo pamięci. Jeśli masz internet – niezastąpione, zwłaszcza, że 

w wielu miastach i państwach obsługują również wyznaczanie trasy transportem 

publicznym.  

 

Maps.ME  

To z kolei moja ulubiona aplikacja do korzystania z map za granicą. Mapy są 

bardzo dobre, i, co najważniejsze, z dnia na dzień się rozwijają. Gdy zaczynałem korzystać 

z tego programu, można było jedynie oglądać na nim mapy. Dziś można wyznaczać trasy 

piesze, samochodowe i rowerowe, albo oznaczać ulubione dla siebie punkty pinezkami. 

Poza tym pobrane mapy danych krajów zajmują dużo mniej miejsca niż te od Google. 

 

Mapy.cz 

Coś, co przyda Ci się, jeśli lubisz chodzić. Najlepsza mapa, jaką znalazłem, z 

pieszymi szlakami - poza Polską. 

 

TripAdvisor  

Ostatecznie wrzuciłem tę apkę do sekcji nawigacja, a nie noclegi – ze względu na 

to, że znajdziesz tam nie tylko noclegi. Restauracje, informacje o danym mieście, wszystko 

elegancko spięte z mapami i recenzjami milionów użytkowników. Tutaj często szukam 

dobrego miejsca z jedzeniem - restauracje możesz przefiltrować po typie jedzenia, ale 

również po cenie. Niezastąpiona pod tym względem.  

 

JakDojadę  

Ten program działa akurat tylko lokalnie w Polsce, ale również potrafi być bardzo 
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przydatny. Zwłaszcza, gdy jesteś w nowym miejscu/mieście i nie mamy pojęcia, jak 

funkcjonuje tutaj komunikacja publiczna. Bardzo łatwo wyszukasz, jak najłatwiej i 

najwygodniej dostać się z jednego punktu do drugiego za pomocą miejskiego transportu, 

ile Ci to zajmie i ile zapłacisz za bilety. Jeśli chodzi o podobne aplikacje w innych krajach: 

9292.nl w Holandii. Jest też bardzo popularna aplikacja o ogólnoświatowym zasięgu, 

gdzie znajdziesz rozkłady jazdy komunikacji wielu większych miast na świecie: Moovit.  

 

Inne przydatne aplikacje  

 

SettleUp  

Bardzo prosta i przydatna aplikacja do jakże ciężkiej czasem zagwozdki – 

podzielenia po równo wydatków w podróży. Nieraz zdarza się tak, że w czasie wycieczki 

nie ma czasu na robienie zrzutki na każdy cel – ktoś zapłaci za hotel, ktoś za bilety na 

prom, ktoś zatankuje paliwo do samochodu. Jak później się w tym wszystkim ogarnąć – 

kto komu jest winien i ile? Z pomocą przyjdzie Ci właśnie SettleUp, program, który po 

wpisaniu kto zapłacił za co i ile, na koniec podsumuje nam wszystkie wydatki i pokaże, 

kto ile pieniędzy ma zwrócić której osobie. Bardzo polecam przy wypadach większych, 

niż dwuosobowe.  

 

aplikacja Banku  

ING, mBank, iPKO itp. Prosta sprawa, dla wielu banalna, ale znacząco potrafi 

przyspieszyć m. in. proces sprawdzania konta. Za granicą oszczędza jakże cenny transfer 

danych. Nie ma co się rozpisywać.  

 

Revolut  

W czwartym rozdziale jest cały podrozdział poświęcony tej aplikacji – doskonała 

finansowa aplikacja pozwalająca oszczędzić spore kwoty na kursach walut.  

 

Dropbox  

Lub na przykład Google Drive. Bardzo cenna sprawa, by raz na jakiś czas zrzucić 

na wirtualny dysk wszystkie cenne dane – filmy czy zdjęcia, które możemy łatwo stracić. 

Albo by po prostu zwolnić sobie miejsce na karcie pamięci i mieć dostęp do swoich 

danych z każdego miejsca na świecie. Warto zaznaczyć, że do 2gb Dropbox jest darmowy 

– za 10 euro miesięcznie otrzymasz już ponad 500 razy więcej miejsca na swoje dane, bo aż 

1TB.  

 

WhatsApp/Messenger/Skype  

Czyli po prostu komunikator internetowy. WhatsApp i Messenger działają w 

zasadzie tak samo – możemy dzwonić między użytkownikami aplikacji, pisać, prowadzić 

rozmowy wideo. Cenne zwłaszcza w krajach poza Unią Europejską, gdzie ceny roamingu 

potrafią być zabójcze – w Brazylii minuta rozmowy kosztowała 10 zł. Jeśli chodzi o Skype, 

to korzystam z niego, gdy potrzebuję zadzwonić na jakiś numer telefonu – doładowujemy 

konto i możemy za grosze dzwonić na wszelkie numery stacjonarne i komórkowe.  
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Google translate  

Przydaje się, gdy czasem zapomnimy jakiegoś słówka, albo znajdujemy się w kraju, 

w którym dość ciężko jest nam się dogadać. Można tłumaczyć słówka jak i całe teksty. I – 

co jest dużą zaletą – działa również offline, więc spokojnie poradzimy sobie za granicą bez 

transferu danych.  

 

yr.no  

Aplikacja pogodowa, która zawsze sprawdza mi się najlepiej. Gdy jestem w 

podróży, najczęściej sprawdzam pogodę w trzech różnych miejscach, ale najbardziej 

polegam właśnie na aplikacji norweskiego biura meteorologicznego.  

 

To wszystkie aplikacje na telefon, których używam i które przyszły mi na myśl. 

Często znacząco potrafią ułatwić podróż – łatwo dotrzemy do danego miejsca, 

sprawdzimy ceny, to, czy warto zjeść w danej restauracji. Smartfon stał się małą 

encyklopedią, poza którą tak naprawdę niewiele nam potrzeba. Pamiętaj jednak, że 

elektronika potrafi być zawodna w najmniej odpowiednich momentach – gdy miałem 

zaplanowany lot do Warszawy w 2017 roku, pojawiłem się na lotnisku jedynie z 

telefonem. Przeszedłem przez bramki bezpieczeństwa i kilkanaście minut przed wejściem 

na pokład spotkała mnie niemiła niespodzianka – telefon po prostu odmówił 

posłuszeństwa, cały ekran stał się czarny i nie dało się z nim nic zrobić. Odpuściłem 

wycieczkę, bo nie miałem karty pokładowej, która kosztowałaby mnie kilkadziesiąt euro, 

a za bilety zapłaciłem 38 zł w dwie strony. Czy to znaczy, że lepiej nie polegać na 

elektronice, bo jest zawodna? Rzecz jasna, nie. Od tej pory po postu gdy lecę sam, mam 

zawsze dodatkowo awaryjnie kartę pokładową wydrukowaną, a w większej grupie każdy 

ma na telefonie karty reszty.  

Podsumowanie 

Jak widzisz, zaplanowanie nawet podstawowych elementów podróży może zająć 

Ci sporo czasu – musisz wziąć pod uwagę dużo zmiennych i znaleźć równowagę między 

dobrze zaplanowaną podróżą, a daniem sobie odrobiny luzu i miejsca na spontaniczne 

decyzje! Ciężko jest znaleźć złoty środek między zarezerwowaniem odpowiednich 

noclegów wcześniej, a daniem sobie swobody. Gdy zrobisz zbyt dużo rezerwacji, możesz 

żałować, że nie możesz zmienić planów. Za to gdy odpuścisz, możesz żałować na miejscu, 

że nie zostało nic fajnego i albo musisz przepłacić, albo spać z karaluchami. Planowanie to 

proces, w którym przede wszystkim największą rolę gra doświadczenie – im więcej 

podróży odbędziesz, im więcej razy pojawisz się w danym kraju, tym lepiej będziesz 

wiedzieć, co musisz zrobić z wyprzedzeniem, a o co możesz spokojnie zadbać na miejscu.  

W skrócie 

Noclegi  

• korzystaj z największych portali rezerwacyjnych – zazwyczaj będzie najtaniej i 
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dużo łatwiej będzie skorzystać z ewentualnej reklamacji  

• może zechcesz spróbować nocować w nietypowy sposób – pod namiotem, albo 

poprzez CouchSurfing?  

• pamiętaj o bonusach – portale oferują spore upusty i dodatkowe pieniądze za 

rejestrację konta i pierwsze rezerwacje  

• zorientuj się, czy dostępnych noclegów jest sporo, czy raczej w sezonie jest ciężko o 

pokój – czasem możesz sporo zapłacić za rezerwowanie na miejscu, gdy większość 

tańszych noclegów będzie wykupiona  

 

Transport  

• wypożyczenie samochodu jest bardzo wygodne, ale wiąże się z dużą 

odpowiedzialnością i czasem sporymi kosztami  

• transport publiczny może być dużo tańszy i czasem mniej komfortowy, ale 

pozwala na bliższe poznanie lokalnej społeczności i... odpoczynek w czasie jazdy  

 

Internet w podróży  

• jeśli jesteś na terenie UE, jest duża szansa, że wystarczy Ci roaming  

• jeśli jednak jedziesz w daleką podróż, zaopatrz się w lokalną kartę SIM – to 

rozwiązanie na pewno będzie najtańsze  
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4. Szczepienia, leki, 
ubezpieczenia, 

finanse 

Szczepienia 

Sporo powiedzieliśmy na temat szczepień już w rozdziale pierwszym, gdzie 

badaliśmy teren, w który chcemy się udać. Szczepienia są jednym z najlepszych sposobów 

na zapobieganie chorobom zakaźnym w podróży. Jeśli wybierasz się w pierwszą podróż 

w rejony tropikalne, może Cię lekko zaskoczyć cena pakietu szczepień, który należy 

wykonać, ale na zdrowiu nie należy oszczędzać – zwłaszcza, że w niektóre rejony świata 

bez wymaganych szczepień po prostu nie wjedziesz. Generalnie zasada jest taka, że im 

cieplej, tym więcej szczepień przed Tobą, więc jeśli wybierasz się w okolice równika, 

wizyta u lekarza będzie konieczna. Jak powinny wyglądać Twoje kroki przed wyjazdem?  

 

• zrób rekonesans, czy są jakieś zalecane szczepienia w kraju, do którego się udajesz, 

poza pakietem standardowym, który obowiązuje również w Polsce,  

• jeśli tak, udaj się do lekarza chorób tropikalnych lub medycyny podróży. Udzieli Ci 

wszystkich potrzebnych informacji. Udaj się do niego najpóźniej 8 tygodni przed 

planowaną podróżą,  

• postępuj zgodnie z zaleceniami – wykonaj odpowiednie szczepienia i zaopatrz się w 

odpowiednie leki (np. chemioprofilaktyka przed malarią, jeśli udajesz się w rejon z 

wysokim zagrożeniem tą chorobą),  

• zabierz ze sobą żółtą książeczkę, która jest potwierdzeniem wykonanych szczepień. 

Jest to dokument międzynarodowy.  

 

Szczepienia obowiązkowe  

 

Na ten moment jedynie dwa szczepienia są wymagane w różnych częściach świata. 

Chodzi o żółtą febrę oraz meningokoki. Na tę pierwszą szczepienia wymaga 16 państw, 

aktualną listę znajdziesz na stronie WHO. Trzeba brać jednak pod uwagę, że ponad setka 

krajów wymaga bycia zaszczepionym, jeśli przybywasz bezpośrednio z terenów 

zagrożonych żółtą febrą. w przypadku zakażeń meningokokowych szczepienia 

obowiązkowe są jedynie w trzech państwach (np. w Arabii Saudyjskiej).  

http://www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1
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Czym grozi brak możliwości udowodnienia przebytego szczepienia? Władze kraju 

mogą zdecydować się nie wpuścić Cię na swój teren, zaszczepić przymusowo przy 

wjeździe bądź zastosować kwarantannę na Twój koszt. 

 

Szczepienia przeciw COVID 

 

Problem, który się pojawił, to szczepienia przeciw COVID - aktualnie coraz więcej 

państw wpuści Cię bez kwarantanny, jeśli możesz udowodnić, że masz szczepienie, choć 

część z nich może nadal wymagać np. testu na granicy. Jeśli Ci się spieszy, a nie masz 

jeszcze szczepienia, możesz spróbować znaleźć miejsce, gdzie dostaniesz 

Johnson&Johnson - po szczepieniu od razu wydawany jest certyfikat (jednodawkowa 

szczepionka), pamiętaj jednak, że niektóre kraje wymagają określonego czasu od podania 

preparatu, by wpuścić Cię bez kwarantanny - np. dwóch tygodni. 

 

W Polsce aktualnie szczepi się czterema różnymi preparatami: AstraZeneca, Pfizer, 

Moderna oraz Johnson&Johnson. W momencie pisania tego tekstu, trzy pierwsze 

szczepionki mają 35 dni przerwy między 1 a 2 dawką, więc dodając do tego 

dwutygodniową karencję będziesz potrzebować prawie dwóch miesięcy czasu od 

momentu pierwszego szczepienia do wyjazdu, natomiast w przypadku J&J jedynie około 

dwóch tygodni. 

Tutaj jednak też jest pułapka! Możliwa jest sytuacja, że niektóre kraje nie będą 

uznawać niektórych szczepionek. Nie dotyczy to UE, jeśli jakiś preparat został tu 

dopuszczony do obrotu, to będzie uznawany w każdym kraju, ale np. dotarły do mnie 

plotki, że być może USA nie będzie uznawało jednodawkowego szczepienia J&J jako 

pełnego zaszczepienia (choć, powtarzam, to tylko plotki i nie wiem, jak to się skończy). 

Wydaje się, że w kontekście podróżowania na przyszłość, najpewniejsze powinny być 

szczepionki mRNA - Pfizer oraz Moderna. 

 

Szczepienia zalecane  

 

Tutaj temat jest już obszerniejszy, bo pomimo tego, że nie będąc zaszczepionym na 

niżej wymienione choroby wjedziesz w każdy rejon świata, to czasem będzie to po prostu, 

najładniej mówiąc, nieodpowiedzialne. Rejony tropikalne zachwycają bogactwem fauny i 

flory, ale wiąże się to jednocześnie ze zwiększonym zagrożeniem ze strony wielu chorób, 

które państw europejskich w ogóle nie dotyczą. Weźmy choćby dur brzuszny, czyli 

chorobę brudnych rąk – na świecie wciąż rejestruje się około pół miliona zgonów rocznie, 

a wścieklizna jest chorobą, na którą wciąż nie ma leku i jest w 100% śmiertelna. Jedynym 

zabezpieczeniem przed nią jest szczepienie, które po dawce podstawowej należy 

przypominać co 5 lat. Jeśli więc wybierasz się w dziksze rejony Azji 

Południowo-Wschodniej i trafisz na dziwnie zachowującego się psa, który postanowi Cię 

ugryźć... lepiej wtedy mieć w głowie, że masz szczepienie za sobą, i musisz zadbać jedynie 

o zakażenie, prawda?  

 

Internet i książka nie zastąpią lekarza  

http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/dur-brzuszny/
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/dur-brzuszny/
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wscieklizna/
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wscieklizna/
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Dobrze jest poczytać wcześniej o rejonach, w które się wybierasz, doczytać w 

internecie co Cię czeka i czego możesz się spodziewać. Pamiętaj jednak, by wybrać się do 

lekarza – on udzieli Ci wszystkich potrzebnych informacji i co najważniejsze, ma 

odpowiednie kompetencje i doświadczenie, czego nie można powiedzieć o wszystkich 

stronach w internecie – tutaj każdy może uchodzić za eksperta. Gdzie wybrać się na 

szczepienia? Na stronie Zaszczep się wiedzą znajdziesz wykaz wszystkich placówek w 

wybranym przez Ciebie województwie.  

Apteczka 

Apteczka na wyjazd to temat bardzo istotny, i według mnie warto pomyśleć o niej 

nawet wtedy, gdy wybierasz się na wakacje do resortu. Wiadomo, że obsługa hotelowa 

pewnie chętnie pomoże Ci w razie jakiejś awarii, prawie wszędzie też jest lekarz, a Ty 

pewnie masz ubezpieczenie – ale po co tracić masę czasu i nerwów na rzeczy, które 

czasem można załatwić dużo szybciej? Zawartość apteczki będzie różna w zależności od 

typu wyjazdu, który masz przed sobą. Na wakacjach w Tajlandii jest mała szansa, że 

przyda Ci się folia NRC, która będzie nieoceniona w górach. Pewien zestaw podstawowy 

powinniśmy mieć jednak zawsze ze sobą:  

 

• lek przeciwbólowy – dla mnie najlepszy jest ibuprofen, który zabieram ze sobą 

wszędzie. Działa przeciwbólowo, ale również przeciwzapalnie, dzięki czemu 

pomaga w naprawdę wielu sytuacjach. Często jednak zdarzają się osoby z 

uczuleniem na ibuprofen, dla bezpieczeństwa mam ze sobą również paracetamol (na, 

który, jak się okazało, również można być uczulonym)  

• opatrunki jałowe  

• bandaż elastyczny  

• bandaż bawełniany  

• środek dezynfekujący – wiecznie popularna była woda utleniona, jak się okazało, ma 

ona dość słabe działanie odkażające, a dużo lepiej sprawdza się w oczyszczaniu rany. 

Do odkażania coraz bardziej popularne i skuteczniejsze są środki z oktenidyną, m.in. 

popularny Octenisept.  

• maści przeciwzapalne i zmniejszające opuchliznę  

• plastry  

• leki przeciwbiegunkowe (najlepiej węgiel aktywny) – te mogą Cię nieraz uratować z 

dala od domu. w innej kulturze trafiamy na zupełnie odmienną florę bakteryjną, co 

często kończy się problemami jelitowymi niezależnie od tego, jak bardzo staramy się 

tego uniknąć i dbamy o higienę. Moje pierwsze dwa dni w Tajlandii opierały się 

głównie o zwiedzanie miejsc, w których była toaleta, a problemy zaczęły się, zanim 

zdążyłem cokolwiek zjeść.  

• żel antybakteryjny – w aptekach i sklepach sportowych można dostać małe 

buteleczki z żelem, który pozwala umyć ręce bez wody. Wspaniała rzecz i może 

sprawić za granicą, że unikniesz korzystania z leków z poprzedniego punktu  

http://zaszczepsiewiedza.pl/artykuly/szczepienia-przed-podroza/gdzie-sie-zaszczepic,34
http://zaszczepsiewiedza.pl/artykuly/szczepienia-przed-podroza/gdzie-sie-zaszczepic,34
http://www.mp.pl/pacjent/alergie/lista/111669,alergia-na-leki-przeciwbolowe
http://www.mp.pl/pacjent/alergie/lista/111669,alergia-na-leki-przeciwbolowe
http://www.doz.pl/czytelnia/a12034-Woda_utleniona_kontra_inne_srodki_odkazajace._Co_lepsze
http://www.doz.pl/czytelnia/a12034-Woda_utleniona_kontra_inne_srodki_odkazajace._Co_lepsze
http://www.doz.pl/czytelnia/a12034-Woda_utleniona_kontra_inne_srodki_odkazajace._Co_lepsze
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• pęseta – na kleszcze i różnego rodzaju malutkie elementy, np. drzazgi  

• rękawiczki jednorazowe  

• nożyczki do cięcia bandaży  

• leki przeciwalergiczne – możesz nie być alergikiem, ale alergia może zaskoczyć Cię 

w najmniej odpowiednim momencie. Lepiej na wszelki wypadek mieć ze sobą jakieś 

nawet najprostsze leki przeciwhistaminowe  

 

Wydaje się dużo, ale tak naprawdę cały ten zestaw mieści się do malutkiej 

kosmetyczki, moja apteczka jest niewiele większa od pięści. Dodawaj potrzebne elementy 

w zależności od rodzaju wyjazdu – jeśli wybierasz się na daleką, pieszą wędrówkę, to na 

pewno zapakujesz więcej plastrów (choćby na odciski), a w górach życie może uratować 

prosta folia NRC. Mi wydawało się, że pewnie szybko z apteczki nie skorzystam – i 

rzeczywiście, nie używałem jej zbyt często, ale zdarzało się nie raz, że pomagałem innym 

– jak choćby w Tatrach, gdy opatrywałem dwójkę turystów, którzy oberwali małymi 

kamyczkami na szlaku. Rany nie były groźne, ale z dłoni leciała im krew, a żadne z nich 

nie miało ze sobą nawet plastra.  

Ubezpieczenie 

Czekałeś cały rok na urlop. W końcu, po 12 miesiącach ciężkiej pracy, wsiadasz w 

samolot i ruszasz w kilkugodzinny lot – prosto na Teneryfę. Październik, w Polsce szaro i 

buro, a Ty wygrzewasz się w trzydziestu stopniach, kąpiesz w ciepłym basenie, pływasz 

w oceanie. Ale nie będziesz leżeć na plaży cały wyjazd, prawda? Ruszasz na jedną z 

największych atrakcji na wyspie – postanawiasz zdobyć najwyższy szczyt Hiszpanii, 

wulkan Teide. Prosta sprawa, nie jest zbyt stromo, trochę wysoko, ale żaden to alpinizm – 

przyjemny trekking w przyjemnym klimacie. Idziesz, stawiasz ostrożnie krok za krokiem, 

aż nagle nie zauważasz małej przeszkody, potykasz się i...  

...i noga chyba złamana. I co teraz?  

Takie wydarzenie potrafi popsuć całe wakacje, ba – dużo lżejsze wypadki potrafią 

skutecznie zaleźć nam za skórę. A zrobią to dużo bardziej, jeżeli jesteśmy za granicą i nie 

jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni na taką okoliczność – wtedy najbardziej ucierpi 

portfel. Koszty leczenia za granicą potrafią być ogromne. Czas na wybór odpowiedniego 

ubezpieczenia.  

 

Jak wyrobić kartę EKUZ? Co daje i gdzie działa karta?  

 

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdza prawo do 

korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie krajów UE/EFTA (czyli Unii 

Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinu) na koszt NFZ. Co 

najważniejsze, karta EKUZ daje nam prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym 

kraju na tej samej zasadzie, co jego obywatele – czyli niekoniecznie będzie bezpłatnie. 

Każde państwo ma różne zasady co do korzystania z publicznej opieki, i tak na przykład 

w Belgii 25% kosztów trzeba pokryć z własnej kieszeni. EKUZ nie pokrywa również 
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kosztów choćby transportu medycznego i wielu, wielu innych rzeczy. Trzeba również 

wiedzieć, gdzie się udać w danym kraju – niektóre placówki mogą nie mieć podpisanej 

umowy z tamtejszym odpowiednikiem NFZ, i wtedy z darmowego leczenia również nici. 

Według mnie, wyjazd tylko z kartą EKUZ mija się trochę z celem, i warto uzupełnić ją 

choćby podstawowym ubezpieczeniem turystycznym. Kartę możesz wyrobić w dwóch 

przypadkach: gdy wyjeżdżasz turystycznie, albo w delegację. Karta nie będzie działała, 

jeśli pojedziesz do pracy do innego kraju! Ostatecznie pewnie zadziała, ale po powrocie 

NFZ może zacząć Cię ścigać o zwrot kosztów.  

 

Jak wyrobić kartę?  

 

Najłatwiej udać się do najbliższego oddziału NFZ, wypełnić odpowiedni druk i 

odebrać kartę. Tak pięknie przynajmniej wygląda to w dolnośląskim oddziale NFZ we 

Wrocławiu, przy ulicy Dawida – wszystko odbywa się w kilka – kilkanaście minut (w 

zależności od kolejki), i po maksymalnie godzinie zapomnisz o całej sprawie. Internet 

donosi jednak, że nie wszędzie jest tak kolorowo. Najłatwiej chyba będzie wydrukować i 

wypełnić sobie wniosek w domu i przesłać mailowo do odpowiadającego nam oddziału. 

Następnie zadzwonić, czy karta jest gotowa, i gdy będzie można ją odebrać, dopiero 

pofatygować się osobiście. Warto zaznaczyć, że jeśli jesteś studentem czy uczniem po 18. 

roku życia i zgłoszony jesteś do NFZ przez kogoś z rodziny, to zawsze musisz mieć ze 

sobą również legitymację.  

Wszystkie potrzebne informacje i druki znajdziesz tutaj, na przejrzystej i ładnej 

stronie NFZ: Jak wyrobić kartę EKUZ? 

 

Ubezpieczenie prywatne  

 

Coś takiego trzeba mieć zawsze, gdy wyjeżdża się za granicę. Ewentualne koszty 

jakiejkolwiek obsługi medycznej potrafią naprawdę zjeść cały aktualny budżet i ten na 

kilka lat do przodu, więc warto za parę złotych zabezpieczyć się na taką ewentualność. 

Postanowiłem pominąć ubezpieczenia na jeden czy dwa tygodnie – nie korzystam z 

takich, zauważyłem, że zwykle ubezpieczenie na dwa tygodnie kosztuje wcale nie mniej 

niż całoroczne, a działa przez cały rok. I zazwyczaj częściowo również w Polsce – na 

przykład NNW czy OC w życiu prywatnym. Jeśli jednak interesują Cię ubezpieczenia 

krótkoterminowe, to tej książki nie wystarczyłoby na porównanie ofert wszystkich firm – 

zgłoś się po prostu do jednego z multiagentów, którzy do dyspozycji mają kilkanaście 

różnych produktów.  

 

Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?  

 

Koszty leczenia – to najważniejsza część ubezpieczenia turystycznego. Kwota 

podana przy tej definicji oznacza kwotę, którą maksymalnie jest w stanie pokryć 

ubezpieczyciel. Warto zwrócić uwagę, by kwota ta przekraczała co najmniej 100.000 zł, a 

w przypadku krajów takich jak USA, Kanada czy Australia, była jeszcze większa – koszty 

obsługi medycznej są tam wręcz zwariowane.  

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/
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Suma OC – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Prosta i przydatna sprawa, gdy 

coś nabroimy, najczęściej przypadkiem – zahaczysz kilka drogich butelek w sklepie z 

alkoholami, spadną i się rozbiją? Proste, zapłaci ubezpieczyciel. Nigdy nie miałem okazji 

korzystać, ale takie 20-30 tysięcy w sumie ubezpieczenia kosztuje grosze, a wiele 

nieprzyjemności możemy mieć z głowy.  

NNW – Dodatkowe kwoty wypłacane nam za nieszczęśliwe wypadki. Jeśli na 

przykład złamiesz nogę, to ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty leczenia za granicą, a 

dodatkowo wypłaci Ci odszkodowanie, zgodnie z tabelą. Chyba wszystkie ubezpieczenia 

turystyczne zawierają również NNW. Suma ubezpieczenia = wypłata odszkodowania na 

wypadek Twojej śmierci.  

Wykluczenia – warto przyjrzeć się dokładnie przypadkom, za które ubezpieczyciel 

nie będzie chciał zapłacić. Znaleźć się tam może trochę haczyków, takich również jak 

udział własny. w przypadku udziału własnego może okazać się, że część kosztów np. 

leczenia stomatologicznego musimy pokryć sami.  

 

Przykładowe ubezpieczenia  

 

Singal Iduna Card  

Zacznę od ubezpieczenia, które posiadałem przez 3 lata, ale korzystałem z niego 

tylko jeden, jedyny raz. Przeznaczone jest dla osób do 30 roku życia, w różnych 

wariantach – Polska / World / World Sport / World Sport Plus i kosztuje odpowiednio 50 

/ 64 / 111 / 136 zł. Pakiet wybierasz w zależności od tego, co chcesz robić – pierwszy da 

Ci ochronę tylko w Polsce, drugi na całym świecie, a trzeci i czwarty pozwalają 

dodatkowo na uprawianie sportów i sportów ekstremalnych, takich jak na przykład 

wspinaczka wysokogórska. Koszty leczenia to suma 60.000 EUR, OC – trzydzieści tysięcy 

euro, NNW – 10 do 20 tysięcy złotych w zależności od pakietu. Wraz z polisą otrzymasz 

plastikową kartę z numerem polisy, numerem telefonu i wszystkimi informacjami 

potrzebnymi do ewentualnego zgłoszenia konieczności skorzystania z ubezpieczenia.  

 

• Szczególne Warunki Ubezpieczenia 

• Strona produktu i ubezpieczyciela 

 

Tak jak pisałem, musiałem skorzystać z ubezpieczenia raz, gdy byłem w Australii. 

Po kontakcie z palmą następnego dnia zsiniała i zdrętwiała mi ręka, miałem gorączkę i 

ogólnie źle się czułem – w około dwie godziny dostałem informację, do którego miejsca w 

Perth mam się udać, by załatwić wizytę u lekarza bez gotówkowo. Na szczęście na tej 

jednej wizycie się skończyło – dwa dni później było po strachu.  

 

Ubezpieczenie w góry?  

 

Jeśli tak jak ja uwielbiasz chadzać po górach, ten podrozdział również jest dla 

Ciebie. Jakie ubezpieczenie wybrać w góry? Pierwszym wyborem do niedawna było 

Alpenverein, słynne chyba na cały świat ubezpieczenie, które oprócz świetnego 

zabezpieczenia w górach daje wiele zniżek w schroniskach, w Polsce jak i w Alpach. 

http://w3.signal-iduna.pl/OWU_doc/travel/swu_sic_world_travel.pdf
http://w3.signal-iduna.pl/OWU_doc/travel/swu_sic_world_travel.pdf
http://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/signal-iduna-card/
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Wszystko na jego temat znajdziesz tutaj:  

 

Ubezpieczenie Alpenverein 

 

Ale od pewnego czasu ciekawą propozycję wysunęło nasze rodzime PZU – 

produkt Bezpieczny Powrót. Bardzo mocno promują się chociażby na facebooku, a samo 

ubezpieczenie wygląda na tyle ciekawie, że rozważę skorzystanie z oferty PZU, gdy 

skończy mi się aktualna karta od Signal Iduny. Przede wszystkim – właśnie ze względu 

na duży nacisk na możliwość łażenia po górach (nawet do wysokości 7600 m.n.p.m.!) ze 

spokojną głową.  

 

Bezpieczny Powrót PZU 

 

Z tego ostatniego zdecydowałem się skorzystać, gdy skończyła się polisa mojej 

żonie. Podczas naszej wizyty w Tajlandii pod koniec 2018 roku została poparzona w 

wodzie przez meduzę, a chwilę później zaczęła czuć się naprawdę kiepsko, więc 

skorzystaliśmy z pomocy medycznej. PZU muszę pochwalić podobnie jak firmę Signal 

Iduna – wszystko zostało zorganizowane bardzo profesjonalnie i bez zarzutu.  

Finansowe bezpieczeństwo 

W jednym z początkowych rozdziałów opowiadałem Ci już, jak próbowałem 

kiedyś wypłacić pieniądze z bankomatu w Argentynie. Nie udało się, a kilka godzin 

później czekała na mnie niespodzianka – próba wypłaty kilkuset dolarów w Chicago. 

Gdyby nie szybka banku i blokada karty, miałbym pewnie duży problem – skończyło się 

na szczęście na strachu i drżeniu o jedyną pozostałą w kieszeni kartę płatniczą, by 

sytuacja się nie powtórzyła. Od tej sytuacji minęło sporo czasu, niejedno miejsce 

odwiedziłem, zebrałem trochę doświadczenia i dużo lepiej troszczę się o środki finansowe 

w podróży i przede wszystkim o ich zabezpieczenie w ten sposób, by żadne skimmery nie 

przyprawiały mnie o drżenie rąk i bardzo szybkie bicie serca.  

 

Nie tylko jedna karta. Jak zadbać o karty płatnicze?  

 

To podstawa. Grunt, to mieć ze sobą zdecydowanie więcej, niż jedną kartę 

płatniczą, z kilku względów: Po pierwsze, różne karty nie są często akceptowane w 

różnych państwach. Jeśli dobrze pamiętam, to kilka lat temu ciężko było znaleźć mi sklep 

w Holandii, w którym mógłbym zapłacić Visą. Warto przeszperać internet, jak jest z 

akceptacją danej karty w naszym kraju docelowym, i na wszelki wypadek i tak mieć ze 

sobą zarówno Visę, jak i MasterCard. I pamiętać, że Maestro nie równa się MasterCard, i 

czasem tam gdzie działa ta ostatnia, to Maestro może nie zadziałać. Po drugie, bank może 

zablokować nam kartę. Z różnych względów – może to być pomyłka, bo skorzystanie z 

karty po kilkunastu godzinach na drugim końcu świata może algorytmowi wydać się 

podejrzane. Może też zrobić to właściwie, i uratować Cię przed utratą sporej ilości kasy – 

http://www.alpenverein.pl/polska
http://bezpiecznypowrot.pl/
http://bezpiecznypowrot.pl/
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na przykład w momencie, gdy Twoja karta, tak, jak kiedyś moja, została zeskanowana, i 

tysiące kilometrów dalej ktoś próbuje wypłacić z niej pieniądze. W tym drugim wypadku 

plastik nie nadaje się już do niczego, a jeśli nie masz innej karty – wszystko staje się 

utrudnione. Można kombinować z kartami wirtualnymi i wiele spraw załatwić, ale 

czasem gotówka bywa niezastąpiona.  

 

Limity i konta  

 

Kolejna kwestia, to odpowiednie limity na kartach. Jeśli już coś się stanie, ukradną 

Ci kartę razem z PIN-em, a Ty nie masz jej jak zablokować, co wtedy? Luz, jeśli masz limit 

wypłat 100 złotych, i zablokowane płatności online. Jeśli o to nie zadbasz, może być 

krucho. Tutaj szczególnie polecam Revoluta (staje się on bardzo popularnym narzędziem 

– poświęciłem mu cały kolejny rozdział), ponieważ kilkoma kliknięciami w aplikacji 

zmieniamy limity, włączamy/wyłączamy możliwość wypłat z bankomatów itd. Bardzo 

łatwy w dostosowaniu do swoich potrzeb. Ja często w egzotycznych krajach po prostu 

wyłączam wszystkie funkcje karty, a gdy idę do bankomatu, to chwilowo zmieniam limity 

i włączam możliwość wyjmowania pieniędzy z konta. Warto też pieniądze trzymać na 

osobnym koncie. Na przykład oszczędnościowym, albo osobnym rachunku, do którego 

nie jest podpięta żadna karta, ale znajduje się w tym samym banku. Wtedy nawet, gdy 

stracisz kartę, i zapomnisz o limitach, dużo nie stracisz. a w momencie, gdy potrzebujesz 

wypłacić pieniądze, robisz szybki przelew i po sprawie.  

 

W miarę możliwości – płać kartą  

 

Staram się płacić kartą w każdym miejscu, w którym jest taka możliwość, i nie 

wygląda za bardzo podejrzanie. a przede wszystkim przez internet – za hotele, bilety 

autobusowe czy lotnicze, itp. itd. Powodów jest kilka – wygoda, szybkość, fakt, że tego 

typu płatności można dokonać praktycznie wszędzie. Ale główny jest jeden – usługa 

chargeback. Jeśli jeszcze jej nie znasz, to tak na szybko pisząc, pozwala na odzyskanie 

pieniędzy praktycznie w każdym przypadku, gdy ktoś nie wywiąże się z usługi, za którą 

zapłacisz, albo np. naliczy podwójnie płatność. Uważaj za to na płatności kartą w krajach, 

w których nie jest to zbyt popularne. Tak, jak terminal w Brazylii znajdziesz w każdym 

miejscu, nawet na ubogo wyglądającym straganie z owocami, tak tego typu płatności nie 

są w ogóle popularne na przykład w Tajlandii. Tam do każdej transakcji kartą obsługa 

doliczy Ci kilka procent prowizji, a często zdarza się, że w restauracjach obsługa chce 

wynieść Twoją kartę na zaplecze i tam dokonać transakcji. Czyli jak zwykle – robimy 

wszystko z głową.  

 

Zawsze miej ze sobą trochę gotówki  

 

Gdy lecę do jakiegokolwiek kraju, zawsze staram się zorganizować choć trochę 

gotówki w miejscowej walucie. Nawet, jeśli mam sporo przepłacić, bo nie ma innej opcji, 

biorę ze sobą parę miejscowych banknotów. Dlaczego, skoro się nie opłaca? Proste – wolę 

zapłacić na miejscu w Polsce parę groszy więcej, żeby zdjąć z siebie presję szybkiej 
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wymiany pieniędzy bądź wypłaty z bankomatu na miejscu. Z doświadczenia niektórym 

bankomatom nie ufam, do tego w niektórych krajach wypłata pieniędzy oprócz kosztów 

przewalutowania itp. wiąże się z dodatkową prowizją, zazwyczaj w przedziale od 20 do 

30 złotych (tak jest choćby w Brazylii, Argentynie czy Tajlandii). Nie chcę też wymieniać 

żadnych pieniędzy na miejscu od razu, bo ciężko na starcie połapać się w kursach, i łatwo 

jest przepłacić sporo więcej. A najgorzej chyba jest być zmuszonym do zapłacenia za na 

przykład taksówkę w dolarach, wtedy na pewno stracimy jeszcze więcej. Zawsze mam ze 

sobą również ukrytą kwotę na czarną godzinę. Jest to 100 dolarów, w dwóch 

pięćdziesięciodolarówkach, w dwóch różnych miejscach. Kwota absolutnie nie do 

ruszenia i całkowicie zapasowa – na wypadek, gdybym został goły i nie do końca wesoły. 

Na szczęście nigdy nie musiałem nawet pomyśleć o skorzystaniu z tych pieniędzy.  

 

Wymiana waluty na miejscu  

 

Biorąc pod uwagę wysokie prowizje w bankomatach i czasem kiepskie kursy z 

podwójnym przewalutowaniem, czasem opłaca się zabrać ze sobą trochę gotówki z Polski 

– w innej walucie. W zależności od miejsca docelowego do wymiany najlepiej nadawać się 

będą albo dolary amerykańskie, albo euro. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w 

niektórych krajach, zwraca się uwagę na nominały banknotów, ich stan, a nawet rok 

wydania – im lepsze i większe, tym wyższy otrzymamy przelicznik. Przed wyjazdem 

wystarczy poszukać w internecie informacji o wymianie pieniędzy w danym kraju. 

Pieniądze na miejscu staram się wymieniać tylko w bankach. Z prostego powodu – by nie 

zostać oszukanym. Czytałem kiedyś historię chłopaka, który wymienił pieniądze na ulicy 

w którymś z krajów Ameryki Południowej i otrzymał w zamian odpowiednią kwotę, po 

bardzo dobrym kursie. Okazało się tylko, że dostał banknoty chyba sprzed denominacji, 

w każdym razie takie, które już dawno wyszły z użytku – były po prostu bezużyteczne. 

Jest także mnóstwo podejrzanych lokali zwących się kantorami, ja wolę unikać 

rozczarowania i nerwów i iść do oficjalnej placówki (choć czasem nie ma wyjścia 

–zdarzało mi się wymieniać kasę w ciemnych spelunkach, jak na granicy Argentyny i 

Chile, gdy bank miał przerwę w działaniu, obsługa nie akceptowała dolarów, a mi 

skończyła się już lokalna waluta. Transakcja była dość pilna – na zewnątrz było jedynie 

kilka stopni powyżej zera, byłem na wysokości ponad 4000 metrów i nie miałem 

najmniejszego zamiaru nocować w namiocie).  

 

Asertywność to podstawa  

 

I na koniec – nie do końca o oszustwach, choć łatwo można stracić sporo pieniędzy. 

Mowa o nachalnych sprzedawcach, przede wszystkim tych, którzy uderzają w nas od 

razu na lotnisku, czy w każdym nowym miejscu. Naskakują na turystów, wykorzystują 

ich brak asertywności, pierwszą wizytę w nowym miejscu, nieznajomość nowego świata, 

cen... słowem atakują wściekle, czasem przymilnie, czasem podstępnie, tylko po to, by 

naciągnąć Cię na jak największe pieniądze. Oferują fenomenalną cenę za taksówkę, która 

zaraz będzie nieaktualna, choć po przejściu kilkuset metrów dostaniesz cenę kilkukrotnie 

niższą. Gwarantują świetną wycieczkę w świetnej cenie – przepłacasz tylko 4 razy! 
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Obiecują świetną jakość tej pięknej sukienki – po kilku praniach jest do wyrzucenia. 

Niestety, takich sprzedawców w różnych częściach świata jest mnóstwo – zwłaszcza w 

krajach arabskich i w Azji Południowo-Wschodniej. Sporo się już naoglądałem, sporo 

przepłaciłem, ale nauka nie poszła w las. Teraz wiem, że kto zazwyczaj najgłośniej 

krzyczy i nalega, oferuje najgorsze badziewie i gwarantuje kilkukrotną przebitkę. Trzeba 

nauczyć się mówić nie, i nie ulegać presji, a nasz portfel będzie nam naprawdę 

wdzięczny. Lepiej nie podejmować żadnych decyzji na gorąco, zwłaszcza w nowym 

miejscu, a spokojnie ustalić wszystko wcześniej, albo przemyśleć dokładnie już na 

miejscu. Wszystkie porady opieram tutaj przede wszystkim na własnym doświadczeniu. 

Zeskanowali mi kartę w Argentynie, bo wjechałem do tego kraju bez ani jednego peso. 

Przepłacałem, bo nie miałem lokalnej waluty, dawałem się naciągać różnym krzykaczom, 

bo za mało razy potrafiłem powiedzieć stanowczo "nie".  

Grunt to wyciągać wnioski i uczyć się na błędach – Ty naucz się na moich, a 

zobaczysz, że ogarnięcie wszystkich spraw bankowych jest proste, jak się dobrze 

przygotujesz, a asertywność... to kwestia wprawy. I sporo pieniędzy zostanie w kieszeni – 

na przyjemne rzeczy.  

Revolut 

Odebrałem przesyłkę – w zwykłej kopercie odnalazłem eleganckie, małe 

pudełeczko, w którym znajdowała się moja nowa karta płatnicza. Zalogowałem się do 

aplikacji, i jednym kliknięciem aktywowałem nową kartę. Pyk po raz drugi – i szybko 

zamieniłem złotówki na euro. Bez prowizji. Tak zaczęła się moja przygoda z Revolutem – 

aplikacją, której mało kto ufał na samym początku, a stała się prawdziwym hitem. Na trip 

po Ameryce Południowej leciałem ze zwykłymi kartami debetowymi. Podpiętymi do 

zwykłych kont bankowych w Polsce. To był duży błąd, wiele przez to się nacierpiałem, i 

wydałem jakieś 500 zł na same prowizje za wypłaty w bankomatach! Człowiek uczy się 

całe życie, a wtedy jeszcze w temacie płatności i obsługi bankomatów na świecie byłem 

trochę zielony. Trochę poczytałem i po prostu na pewne koszty byłem przygotowany – 

każda wypłata z bankomatu kosztowała mnie około 25 zł. Do tego opłaty za wymianę 

walut – zarówno w bankomatach, jak i przy płatnościach w terminalach, i za samą 

obsługę konta i karty zrobiła się naprawdę niezła sumka. Jak tego uniknąć?  

 

Co nowego daje nam Revolut?  

 

Z pomocą przychodzi nowa aplikacja, która jednocześnie jest bankiem w naszym 

telefonie – Revolut. Wystarczy zainstalować aplikację, i po kilku minutach mamy gotowe 

konto bankowe (w UK), wirtualne karty płatnicze oraz obsługę kilkudziesięciu walut na 

jednym koncie. Za darmo.  

Aplikacja Revoluta zdecydowanie jest intuicyjna i prosta, po instalacji dosłownie 

po dwóch minutach mogłem wpłacić środki na swoje konto. Za pomocą karty płatniczej 

przelałem 100 zł – w kilkanaście sekund pieniądze widniały już na ekranie mojego 

telefonu. Na początek jedyne co trzeba zrobić, by korzystać z konta, to potwierdzić swoją 
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tożsamość. Wystarczy zdjęcie prawa jazdy, paszportu lub dowodu osobistego + zdjęcie 

twarzy, i po kilku minutach weryfikację mamy z głowy. Kilka kliknięć, i już jesteśmy na 

etapie zamawiania karty – nie bawiłem się w karty wirtualne (te, wraz z kodem CVV, 

czyli gotowe do płatności w internecie możemy mieć w kilka sekund), tylko od razu 

zamawiałem plastik. Tutaj uwaga – kartę zamówić można wcześniej. Weryfikacja 

potrzebna jest do jej aktywowania. Przez jakiś czas w Revolucie dostępne były jedynie 

karty MasterCard, ale aktualnie można wybierać pomiędzy nimi z Visą. Wydanie karty 

jest płatne – z tego, co się dowiedziałem, na początku było bezpłatne, później kosztowało 

9 zł, teraz jest to 6 euro, czyli około 25 zł. Przy zamawianiu możemy wybrać dodatkowo 

śledzenie przesyłki (również płatne, co jest według mnie śmieszne – kolejne 6 euro), i po 

kilku-kilkunastu dniach karta znajdzie się w naszych rękach. U mnie miało być to 10 dni – 

i dokładnie po 10 dniach otrzymałem przesyłkę. Karta jest, karta działa, a waluty 

wymienia się... rzeczywiście bezproblemowo. Dodam tutaj jedynie, że często zdarzają się 

promocje, i przystępując do aplikacji jako nowy użytkownik, można kartę z wysyłką 

otrzymać całkowicie za darmo. Będzie ważna przez 5 lat..  

 

Zacznijmy od plusów  

 

To, co jest najważniejsze – waluty wymieniamy rzeczywiście bezkosztowo 

(przynajmniej w darmowym limicie). Aktualne przeliczniki można znaleźć na głównej 

stronie firmy (www.revolut.com), kursy są korzystniejsze od wszystkich kantorów 

internetowych i kont walutowych, jakie sprawdziłem. Trzeba tu zaznaczyć, że w 

weekendy kurs jest o 0,5-1% mniej korzystny, i warto o tym pamiętać – w ten sposób 

właściciele zabezpieczają się przed wahaniami kursu. Lepiej zamieniać pieniądze w 

tygodniu. Kolejna sprawa – wypłaty z bankomatów. Wypłaty są rzeczywiście bezpłatne 

ale do pewnego limitu – 200 euro miesięcznie. Tutaj również mamy duży regres, jak w 

przypadku płatności za kartę – na początku nie było limitu, później wynosił 500 euro, 

aktualnie jest to 200 euro, i raczej nie zanosi się na to, by spadł jeszcze niżej. Powyżej tej 

kwoty płacimy 2% prowizji. Czasem jednak zdarza się, że to bankomat narzuca swoją 

prowizję i wtedy nie pomoże żadna karta. Często z taką sytuacją spotkasz się w krajach 

Ameryki Południowej.  

Szybkie, bezpłatne przelewy międzynarodowe. To kolejna zaleta aplikacji – 

między użytkownikami aplikacji pieniądze przelewamy w kilka sekund, ale to nie 

wszystko. Możemy dokonywać przelewów na konta w innych krajach za darmo – albo 

korzystać z szybkich przelewów międzynarodowych za dużo niższą opłatą, niż w 

bankach. I patrząc na to, co oferuje Revolut, a co oferują banki – tutaj ogromny plus dla 

aplikacji.  

Naprawdę wygodna i intuicyjna aplikacja – to kolejna zaleta, apki w ogóle nie 

trzeba się uczyć, wszystko jest jasne od początku. Z łatwością zamówisz nową kartę, 

zablokujesz/odblokujesz już istniejącą, włączysz czy wyłączysz dowolną funkcję karty. 

Do tego łatwo możesz śledzić swoje wydatki, wykonywać przelewy, czy skontaktować się 

z obsługą klienta – bajka. Jest estetycznie, prosto i funkcjonalnie – tak, jak powinno być.  

 

A co jest nie tak? 
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Na pewno kiepska oferta Premium/Metal. Miało być ekskluzywnie, na razie 

wychodzi słabo. Za konto premium musimy zapłacić 30/50 zł miesięcznie, a w zamian 

dostajemy... 400 zamiast 200 euro do wyciągnięcia za darmo z bankomatu, darmową kartę 

Premium (oszczędzamy 6 euro + ekspresowa wysyłka + ładniejsza karta), ubezpieczenie 

zdrowotne i darmowe ekspresowe przelewy międzynarodowe. Niby dużo, ale mało 

komu te funkcjonalności mogą się przydać – sam jeszcze się nie skusiłem. Akapity, które 

teraz czytasz, były początkowo moim artykułem sprzed lat z mojego bloga. Wymieniałem 

wtedy dość sporo minusów Revoluta – brak polskiego numeru konta, masa błędów 

zgłaszanych przez użytkowników. Dziś większość z nich została już wyeliminowana, i z 

aplikacji korzysta się dużo łatwiej, przyjemniej, a jeśli chcesz, to w pracy możesz podać 

nawet swój własny, revolutowy numer konta w polskim banku, by otrzymywać swoje 

wynagrodzenie bezpośrednio do Revoluta.  

Było sporo głosów wątpliwości, czy może nie jest to kolejna firma, która w 

pewnym momencie po prostu zniknie z rynku wraz ze wszystkimi środkami na kontach 

swoich użytkowników. Ja cieszę się, że korzystałem z Revoluta od samego początku – 

dzięki temu sporo zaoszczędziłem na wyjazdach zagranicznych, a aktualnie aplikację 

poleca w swoich wpisach nawet jeden z najpopularniejszych polskich blogerów z 

dziedziny finansów osobistych – Michał Szafrański. W jego wpisie znajdziesz również 

dokładnie porównanie Revoluta z innymi rozwiązaniami i różne scenariusze korzystania 

z aplikacji.  

Aktualnie Revolut dalej się rozwija i awansował już do postaci banku - nie trzeba 

się więc martwić ani trochę o zgromadzone tam środki, choć formalnie siedziba przeniosła 

się na Litwę.  

Miejscowy język - jak się komunikować? 

A może przed samodzielną organizacją do innego kraju blokuje Cię bariera 

językowa? Znam niejedną osobę, która chciałaby pojechać trochę dalej, na przykład do 

Tajlandii, ale boi się tego, że nie mówi nawet po angielsku, a wycieczka z biurem w ten 

rejon świata jest zbyt droga. Po raz kolejny więc wybiera Egipt i smażenie nad Morzem 

Czerwonym – wszystko zorganizowane od A do Z, oczywiście z opieką polskojęzycznego 

rezydenta na miejscu. I jeśli tak im wygodnie, to nic w tym złego – w końcu wakacje są od 

tego, żeby się dobrze bawić i zrelaksować, a nie ciągle stresować, że ktoś Cię nie zrozumie, 

albo znowu nie będziesz wiedzieć, co powiedzieć, i wyjdziesz na głupka.  

Tylko okazuje się, że nie ma się czego bać! Niejednokrotnie okaże się, szczególnie 

poza Europą, że miejscowi wcale nie znają angielskiego lepiej od Ciebie, nawet, gdy 

umiesz w tym języku jedynie się przedstawić. Podczas ponad trzech tygodni w Ameryce 

Południowej, zwiedzania tam trzech krajów i bywania czasem w ściśle turystycznych 

miejscach, spotkałem jedynie sześć osób, które potrafiły mówić po angielsku. I co 

najciekawsze, najlepiej wychodziło to nastoletniej dziewczynie, którą spotkałem w 

kilkudziesięcioosobowej wioseczce na skraju Argentyny, w Andach, na wysokości ponad 

4000 metrów. Mimo, że internet był tam tak słaby, że ledwo udawało się załadować 

http://jakoszczedzacpieniadze.pl/revolut-karta-wielowalutowa-nie-tylko-na-wakacje
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/revolut-karta-wielowalutowa-nie-tylko-na-wakacje
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Facebooka, to z kanałów na YouTube uczyła się angielskiego, by za kilka lat móc wyjechać 

na studia do Europy. W całej tej podróży przez dwa dni jechałem na stopa z jednym, 

brazylijskim kierowcą ciężarówki. Nie rozumieliśmy ani słowa w swoich językach, on nie 

mówił również po angielsku, ja za to nie rozumiałem hiszpańskiego. Mimo to, w drugi 

dzień wspólnej podróży pełnej śmiechu i muzyki wypełniającej kabinę, kierowca 

postanowił trochę się otworzyć – dzięki kalamburom i czymś, co przypominało język 

migowy, opowiedział mi niejedną historię ze swojego życia, a ja podzieliłem się kilkoma z 

nim.Wyobraź tylko sobie starszego, siwego już faceta, bez koszulki, w czarnych 

spodenkach za kierownicą wielkiej ciężarówki, który na migi opowiada mi, jak jego żona 

doprawiała mu rogi podczas karnawału!  

Wcale nie lepiej jest w Europie – we Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii też będzie 

bardzo ciężko znaleźć Ci kogoś anglojęzycznego. Jedynie w krajach skandynawskich 

zauważyłem, że każdy świetnie mówił po angielsku. W takim razie, czy język powinien 

być barierą? Z takim podejściem musiałbym uczyć się każdego języka obowiązującego w 

kraju, do którego zmierzam, i choć w kilku miejscach byłoby to dość proste, to Azja raczej 

na zawsze zamknęłaby przede mną swoje wrota. Mój patent jest prosty – zawsze staram 

się nauczyć kilku najbardziej podstawowych zwrotów – dzień dobry, dziękuję, do 

widzenia, a reszta... jakoś to będzie! Miejscowi zawsze rozczulają się na widok 

obcokrajowca próbującego coś wydukać w miejscowym języku, a taki moment łamie 

wszystkie bariery. Dorzuć do tego trochę uśmiechu, dobrej woli, miej w pogotowiu kartkę 

by coś napisać czy narysować, a jak to nie pomoże, zawsze możesz ratować się telefonem i 

tłumaczem online.  

Pamiętaj, jeśli dwoje ludzi chce się dogadać, to dogadają się na pewno, niezależnie 

od tego, jaka wielka jest dzieląca ich bariera językowa. a wszystkie te łamane rozmowy po 

powrocie są wspaniałym wspomnieniem!  

Podsumowanie 

Zaszczepiony? Apteczka gotowa, ubezpieczenie kupione, karta Revoluta w drodze. 

Słowniczek też już masz, więc już prawie wyjazd gotowy! Tak naprawdę do Twojej 

podróży zostały już tylko dwa etapy – pierwszym zajmiemy się w kolejnym rozdziale i po 

prostu zapakujemy Cię na wyjazd. a potem... potem zostanie już tylko oczekiwanie, aż w 

końcu nadejdzie moment zamówienia taksówki na lotnisko. Podsumujemy więc ten 

rozdział i przejdziemy do pakowania.  

W skrócie 

Szczepienia  

• sprawdź, jakie szczepienia są zalecane w kraju, do którego się wybierasz  

• do 8 tygodni przed podróżą udaj się od lekarza chorób tropikalnych  

• pamiętaj o żółtej książeczce, która jest międzynarodowym dokumentem 

potwierdzającym przebyte szczepienia  
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Apteczka  

• miej gotową małą apteczkę, którą zabierzesz ze sobą wszędzie – nawet na wyjazd 

do resortu z biurem podróży  

• pamiętaj, by zmieniać zawartość apteczki w zależności od rodzaju wyjazdu  

 

Ubezpieczenie  

• jeśli podróżujesz w Europie, zadbaj o kartę EKUZ  

• na każdy wyjazd za granicę miej też ubezpieczenie prywatne – nawet skręcona 

kostka może być najdroższą taksówką w Twoim życiu  

• lepszym pomysłem może być kupienie ubezpieczenia na cały rok  

 

Finanse  

• miej więcej niż jedną kartę płatniczą, ale wszystkie z odpowiednimi, małymi 

limitami  

• tam, gdzie jest to możliwe i niepodejrzane, płać kartą, a nie gotówką  

• zawsze miej choć trochę gotówki w lokalnej walucie  

 

Język  

• zadbaj o poznanie przynajmniej kilku podstawowych zwrotów w miejscowym 

języku – na lokalnych mieszkańcach to zawsze robi wrażenie!  

• nie przejmuj się barierą językową – to naprawdę mała przeszkoda, a na pewno 

mniejsza, niż może wydawać się na początku
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5. Zakończenie 

Dzięki! 

Koniec! 

 

Domyślam się, że nie jest to książka idealna. Na pewno czasem brakuje tu wielu 

konkretów, ale nie zawierałem ich tylko wtedy, gdy dotyczą rzeczy zmieniających się tak 

dynamicznie, że bez sensu byłoby o nich wspominać, czyli: obostrzenia w danych krajach 

czy reguły wjazdu do danego kraju w Europie czy poza nią. Mam za to nadzieję, że choć 

trochę ułatwiłem Ci organizację wyjazdu w tych dynamicznych czasach, kolejne kroki, 

które po kolei warto odhaczać, by zaplanować wakacje w miarę bezstresowo. Starałem się 

zawierać jak najwięcej linków do stron, na których możesz dowiedzieć się dużo więcej i 

wyszukać informacje, które Cię interesują. 

JZP to książka, którą napisałem i wydałem dwa lata temu, dlatego wersję 

COVID-ową trochę okroiłem z niektórych informacji i funkcjonalności - jest o kilkadziesiąt 

procent krótsza, bo chciałem też być fair w stosunku do ludzi, którzy wcześniej za książkę 

zapłacili. Mimo to uważam, że ta wersja, uaktualniona o kilka podrozdziałów 

dotyczących głównie pandemicznej sytuacji na świecie, jak najbardziej wystarczy Ci do 

organizacji wczasów jeśli rzadko robisz to na własną rękę, a nawet jeśli jesteś 

podróżniczym wyjadaczem, to możesz znaleźć tu jakąś pomocną ciekawostkę. 

 

Dzięki, że udało Ci się dotrwać aż do końca - jeśli Ci się podobało, lub nie podobało 

- skrobnij mi maila na kontakt@zbigniewwu.pl, będzie mi miło za każde dobre słowo lub 

sugestię, co warto poprawić, by ten mały poradnik uczynić lepszym i bardziej 

przystępnym. 

 

Mam nadzieję, że wakacje będą udane :) 

 

Wszystkiego dobrego! 

 

Zbyszek 

mailto:kontakt@zbigniewwu.pl

